




序言

　　臺灣是多元文化的移民社會，截至 108年 11月底為止，
我國婚姻移民之人口已逾 55萬人，主要以大陸地區及越南、
印尼、泰國、柬埔寨、緬甸及菲律賓等東南亞國家為主。

  為使新住民在來臺前，可以初步了解我國國情、文化風
俗、移民法令及相關福利等，本署整合跨部會移民輔導及培力

資訊，將新住民的服務從「入境後」延伸到「入境前」。因此，

規劃編製多語「新住民入國前輔導手冊及宣導影片」，期能透

過本手冊及影片，解說目前臺灣的移民輔導及培力的相關資

訊，並提供我國駐外館、處辦理新住民入國前服務之使用。

　　本手冊內容包括認識臺灣篇、生活輔導篇、身分權益篇等

三大單元，並有中、英、越、印、泰、柬、緬等 7種語版，以
中文及外文相互對照方式呈現，便利新住民及國人家屬共同參

閱，增進彼此互動。而影片則搭配手冊的三大單元，以微電影

融入生活情境的拍攝手法呈現新住民來臺生活的點滴，讓即將

來臺的新住民能更加深入了解臺灣，知曉彼此文化之間差異及

社會制度的不同，以增進其來臺的生活適應。 

　　在此手冊及影片出版發行之際，本署非常感謝所有提供相

關資訊的部會及地方政府，以及本次萬分辛勞參與編輯及審查

的所有委員！未來本署也將朝向推動提昇大眾多元文化知能素

養，營造友善國際移民生活環境而持續努力深耕！

內政部移民署署長

နိဒါန္း
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ကေမာ ၻဒီးယား၊ ျ မန္မာ ႏငွ့္ ဖိလစ္ပိုင္ စသည့္ႏိုင္ငံမ ်ားျ ဖစ္သည္ ။ ကုန္အထိ ထုိင္ဝမ္ႏိုင္ငံတ ြင္းသို ့လက္ထပ္ထိမ္းျ မား ျ ခင္းျ ဖင့္ 

ေရ ႊ ့ေျ ပာင္းေနထုိင္သူ လူဦးေရ ၅၅၀၀၀၀ ေက်ာ္ရ ွ ိၿ ပီး၊ အဓိကအားျ ဖင့္ တရုတ္ျ ပည္မႀ ကီးႏငွ့္ အေရ ွ ့ေတာင္အာရ ွ 

ႏိုင္ငံမ ်ားျ ဖစ္ေသာ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရ ာွး၊ ထုိင္း၊ ကေမာ ၻဒီးယား၊ ျ မန္မာ ႏငွ့္ ဖိလစ္ပိုင္ စသည့္ႏိုင္ငံမ ်ားျ ဖစ္သည္ ။ 

အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား ထုိင္ဝမ္သုိ ့မလာမီ၊ ထုိင္ဝမ္ႏိုင္ငံ၏ အမ် ိဳးသားေရး အေျ ခအေနမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမ ႈ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ ်ား၊ 

လူဝင္မ ႈႀ ကီးၾ ကပ္ေရး အက္ဥပေဒႏငွ့္ ဆက္စပ္ေသာ အက် ိဳးခံစားခ ြင့္မ ်ား စသည္တုိ ့ကုိ ပဏာမအားျ ဖင့္ သိရ ွႏိိုင္ရန္၊ 

လူဝင္မ ႈႀ ကီးၾ ကပ္ေရး ဌာနသည္ ဝန္ႀ ကီးဌာနမ်ား၏ အစည္းအေဝး မ ်ားအား ေပါင္းစည္း၍ လူဝင္မ ႈႀ ကီးၾ ကပ္ေရး အၾ ကံေပးျ ခင္း 

ႏငွ့္ ေလ့က်င့္ေရးအင္အားစု သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စသည့္ အသစ္ေနထုိင္သူမ ်ား၏ ဝန္ေဆာင္မ ႈမ ်ားကို 「ႏိုင္ငံေတာ္တ ြင္းသုိ 

့ ဝင္ေရာက္ၿ ပီးေနာက္ 」ေပးျ ခင္းမ ွ 「ႏိုင္ငံေတာ္တ ြင္းသုိ ့ မဝင္ေရာက္မ」ီ ထိ တုိးခ ် ဲ့ရန္ျ ဖစ္သည္။ ထုိ ့ေၾ ကာင့္ ကၽ ြႏုပ္္တို ့သည္ 

「အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား ႏိုင္ငံတ ြင္းသုိ ့ မဝင္ေရာက္မီ အၾ ကံေပး လမ္းည ႊန္ လက္စ ြစဲာအုပ္ ႏငွ့္ နည္းျ ပ လမ္းည ႊန္ ဗီဒီယုိ 」ကုိ 

ဘာသာမ် ိဳးစံုအတ ြက္ စီစဥ္ျ ခင္းျ ဖင့္၊ ဤ လက္စ ြစဲာအုပ္ ႏငွ့္ ဗီဒီယုိမ ်ား မတွဆင့္ ယခုလက္ရ ွ ိ ထုိင္ဝမ္၏ လူဝင္မ ႈႀ ကီးၾ ကပ္ေရး 
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့ေစၿ ပီး ႏစွ္ဦးႏစွ္ဖက္ အျ ပန္အလနွ္ ဆက္သ ြယ္မ ႈကုိ ျ မငွ့္တင္ေပးသည္။ ဤဗီဒီယုိသည္ လမ္းည ႊန္ လက္စ ြ ဲ စာအုပ္ႏငွ့္ 
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ေရာက္ရ ွလိာမည့္သူမ ်ား ထုိင္ဝမ္ကုိ ပုိမိုနက္ ရ ႈငိ္းေသာ နားလည္မ ႈ ရရ ွေိစရန္ႏငွ့္ ႏစွ္ဦးႏစွ္ဖက္၏ ယဥ္ေက်းမ ႈႏငွ့္ လူေနမ ႈစနစ္မ ်ား 

က ြ ဲျ ပားျ ခားနားမ ႈကုိ သိရ ွနိားလည္ၿ ပီး၊ ထုိင္ဝမ္တ ြင္ ေနထုိင္ျ ခင္းဘဝ လုိက္ေလ်ာညီေထ ြ တုိးတက္ေစရန္ ျ ဖစ္သည္။

ဤလမ္းည ႊန္ လက္စ ြစဲာအုပ္ ႏငွ့္ နည္းျ ပ လမ္းည ႊန္ ဗီဒီယုိ ထုတ္ေဝေသာ အခါသမယတ ြင္၊ ဤဦးစီးဌာနမ ွ သက္ဆုိင္ရာ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပးေသာ ဝန္ႀ ကီးဌာနမ်ားႏငွ့္ ေဒသႏ ရၱအစိုးရ၊ အားႀ ကိဳးမာန္တက္ ျ ဖစ္ေျ မာက္ရန္ ကူညီေသာ 

အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ ႏငွ့္ စိစစ္သုံးသပ္္္ေသာ အဖ ြ ဲ ့ဝင္မ ်ား အားလုံးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရ ွပိါသည္။ ေနာင္အနာဂတ္တ ြင္ 

ဤဦးစီးဌာနသည္ ျ ပည္သူလူထုႏငွ့္ ယဥ္ေက်းမ ႈေပါင္းစံု စနစ္ နားလည္မ ႈႏငွ့္ အသိပညာ ဗဟုသုတကုိ ျ မငွ့္တင္ရန္၊  

ရင္းႏ ွ ီးေဖာ္ေရ ြေသာ အျ ပည္ျ ပည္ဆုိင္ရာ လူဝင္မ ႈ ႀ ကီးၾ ကပ္ေရး လူေနမ ႈပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ဖန္တီးၿ ပီး ဆက္လက္ႀ ကိဳးစားသ ြားမည္ 

ျ ဖစ္ေၾ ကာင္း အသိေပးပါရေစ။

ျ ပည္ထဲေရး ဝန္ႀ ကီးဌာန လူဝင္မ ႈႀ ကီးၾ ကပ္ေရး ဦးစီးဌာန

ည ႊန္ၾ ကားေရးမ ႈး 
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　　臺灣，氣候溫和、地形

豐富、生機蓬勃，自古以來

就是原住民溫暖的家，也是

歷代移墾者寄予厚望的寶島

天堂。

　　時至今日，自由民主的

臺灣仍持續在經濟、科技方

面穩健成長，並邁向國際全

球銜接發展。而臺灣的族群

結構也隨著時間累進逐步轉

變，統計至 108年 11月底
為止，我國總人口數已超過

2300餘萬人（註 1），其中，
與國人結婚而來臺的新住民人口已逾 55萬人（註 2），並屬
原籍中國大陸者最多，其次為越南、印尼、菲律賓、泰國等。

有了這些新血注入，寶島臺灣也呈現出更多元的風貌及文化。

　　透過內政部移民署（以下簡稱移民署）這本「新住民入國

前輔導手冊」的介紹，新住民朋友們可以更深入認識臺灣、適

應臺灣在地生活。

　　（本手冊所稱之新住民，係指臺灣地區人民之配偶為外國

人、無國籍人、大陸地區人民及香港、澳門居民。）

台灣原聲童聲合唱團在玉山頂上高歌。
ထိုင္ဝမ္မူရင္းအသံ ကေလးမ်ားသံၿပိဳင္သီဆိုအဖြ ဲ ့မွ Yu Shan
ေတာင္ထိပ္တြင္ သီဆိုခဲ့သည္။

圖片提供／台灣原聲教育協會

ထိုင္ဝမ္သည္ သင့္တင့္ေသာ ရာသီဥတု၊ ေျ မျ ပင္အေနအထားမာွ ႂက ြယ္ဝ ျ ပည့္စံုၿ ပီး 

ရ ႊင္လန္းတက္ႂက ြမ ႈ ႏငွ့္ ေရ းွကတည္းက ဌာေနတုိင္းရင္းသားမ ်ားရဲ ့ေႏ ြးေထ ြးတဲ့အိမ္ ျ ဖစ္သည့္အျ ပင္ 

၊ေခတ္အဆက္ဆက္က ေရ ႊ ့ေျ ပာင္းေတာင္ယာသားမ်ား ႀ ကီးမားေသာ ေမ ွ်ာ္လင့္ခ ်က္မ ်ား ထားတဲ့ 

ရတနာကၽ ြန္းဘုံျ ဖစ္ပါတယ္။

ယေန ့အခါတ ြင္၊ ထုိင္ဝမ္သည္ ဒီမိုကေရစီ လ ြတ္လပ္ခ ြင့္ ႐ ွ ိၿ ပီး စီးပ ြားေရး၊ သိပ ၸႏံငွ့္နည္းပညာ 

တည္ၿ ငိမ္တုိးတက္ေရးအျ ပင္ဆက္လက္၍ အျ ပည္ျ ပည္ဆုိင္ရာ ကမာ ၻ ့တုိးတက္ေရးႏငွ့္ ဆက္စပ္ 

ဦးတည္ေနပါသည္။ တုိင္းရင္းသား မ ် ိဳးစံုျ ဖင့္ဖ ြ ဲ ့စည္းထားသည့္ ထုိင္ဝမ္သည္ အခ်နိ္ႏငွ့္အတူ 

တျ ဖည္းျ ဖည္း တုိးတက္ေျ ပာင္းလဲ လာပါသည္။ ထုိင္ဝမ္သက ရၠာဇ္ ၁၀၈ခုႏစွ္ ဇူလိုင္လကုန္ထိ 

စာရင္းအင္းအရ ထုိင္ဝမ္ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရစုစုေပါင္းသည္ ၂၃၀သိန္းေက်ာ္ (မတ္ွခ ်က္၁) ႐ ွ ိၿ ပီး၊ 

အသစ္ေနထိူင္သူ လူဦးေရ ၅သိန္း၅ေသာင္းေက်ာ္ (မတ္ွခ ်က၂္) ႐ ွပိါသည္၊ လူအမ်ားစုသည္္ 

တ႐ုတ္ျ ပည္မမ ွ အမ်ားဆုံးျ ဖစ္ၿ ပီး ဒုတိယ အေနျ ဖင့္ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီး႐ ာွး၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ 

ထိုင္းစသျ ဖင့္တို ့ျ ဖစ္သည္။ ဤသို ့ႏိုင္္ငံမ ်ားမ ွ ေသ ြးသစ္မ ်ား၏ ဝင္ေရာက္ေပါင္းစပ္မ ႈေၾ ကာင့္ ပုိမို၍ 

မ ်ားျ ပားေသာ ယဥ္ေက်းမ ႈ ျ မင္က ြင္းသစ္မ ်ား ထုိင္ဝမ္တ ြင္ ျ မင္ေတ ြ ့ရပါသည္။

ျ ပည္ထဲေရး ဝန္ႀ ကီးဌာနလူဝင္မ ႈ ႀ ကီးၾ ကပ္ေရးဌာန မ ွ (ေအာက္တ ြင္ အက်ဥ္း ခ ် ံဳး လူဝင္ 

မ ႈႀ ကီးၾ ကပ္ေရးဌာန ေခၚေဝၚသည္) ဤစာအုပ္ကုိ「အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား ႏိုင္ငံေတာ္တ ြင္းသုိ 

့မဝင္ေရာက္မီ အၾ ကံေပး လမ္းည ႊန္ လက္စ ြစဲာအုပ」္အေနျ ဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးၿ ပီး၊ အသစ္ေနထုိင္သူ 

မိတ္ေဆ ြမ ်ား ထုိင္ဝမ္ကုိ ေလးေလးနက္နက္ သိျ မင္ၿ ပီး လ်င္ျ မန္စ ြာျ ဖင့္ ထုိင္ဝမ္တ ြင္ ေနသားက် 

ေနထုိင္ေစရန္ ျ ဖစ္သည္။

(ဤလမ္းည ႊန္ လက္စ ြစဲာအုပ္တ ြင္ ေခၚေဝၚေသာ အသစ္ ေနထုိင္သူမ ်ားသည္၊ ထုိင္ဝမ္ႏိုင္ငံသား၏ 

အိမ္ေထာင္ဖက္ ၾ ကင္ေဖၚသည္ ႏိုင္ငံျ ခားသား၊ ႏိုင္ငံမဲ့သား၊ တရုတ္ ျ ပည္မႀ ကီးမ ွ လူမ ်ား၊ 

ေဟာင္ေကာင္ႏငွ့္ မကာအိုမ ွ လူမ ်ားကုိ ဆုိလုိသည္။)
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地理位置
　　有關地理位置、城市介紹等資料，來自總統府、行政院、

交通部觀光局及地方政府（註 3至註 5），重點摘要如下：

　　臺灣，位於亞洲大陸東部，約當琉球與菲律賓群島之間，

西隔臺灣海峽與中國大陸相望。臺灣正好就處於東北亞與東南

亞交會處，居亞洲太平洋沿岸最重要的經貿、運輸、軍事等要

衝。面積約 3萬 6千平方公里，其中七成地形屬山域，全島
山勢高峻，山脈多呈「北北東—南南西」走向，平原窄且主要

集中於西南沿海，地形海拔變化差異大，此外地震頻繁，溫泉

與火山眾多。

臺灣
Taiwan

臺灣在哪裡

ပထဝီတည္ေနရာ

ပထဝီတည္ေနရာႏငွ့္ ဆက္စပ္၍၊ ၿ မိဳ ့မ ်ားႏငွ့္ ပတ္သက္၍ မိတ္ဆက္ေပးထားေသာ သတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမ ၼတ႐ံုး၊ အလုပ္အမ ႈေဆာင္ယ ြမ္၊ ခရီးသ ြားလာေရး လုပ္ငန္းဌာန 

ႏငွ့္ ေဒသခံအစိုးရ (မတ္ွခ ်က္ ၃ မ ွ ၅ ) မ ွ ီျ ငမ္းၿ ပီး အေလးထားရမည့္ အက်ဥ္းခ ်ဳပ္ကုိ 

ေအာက္တ ြင္ေဖၚျ ပထားပါသည္။

ထိုင္ဝမ္၏ တည္ေနရာသည္ အ႐ ွ ့အာ႐တုိွက္၊ ေဂ ်ာ္ဒန္၊ ႐ူက်ဴး ႏငွ့္ ဖိလစ္ပိုင္က ြၽန္း အၾ ကား၊ 

အေနာက္တလ ႊားတ ြင္ ထုိင္ဝမ္ေရလက္ၾ ကားႏငွ့္ တ႐ုတ္ျ ပည္မ ျ ပင္လယ္ျ ပင္ျ ဖစ္သည္။ ထုိင္ဝမ္သည္ 

အေ႐ ွ ့ေျ မာက္အာ႐ ွ ႏငွ့္ အေ႐ ွ ့ေတာင္အာ႐ ွ လမ္းဆုံတ ြင္႐ ွ ိၿ ပီး၊ အာ႐ ွ ပစိဖိတ္ ကမ္းေျ ခရဲ ့ 

အေရးအပါဆံုး စီးပ ြားေရးႏငွ့္ ကုန္သ ြယ္ေရး ၊ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး၊ စစ္ေရး အခ်က္အခ်ာ ျ ဖစ္သည္။ 

ဧရိယာမာွ ၃ေသာင္း၆ေထာင္ စတု႐န္းကီလုိမီတာ ၊ ေျ မျ ပင္၏ ၇၀ရာခိုင္ႏ ွနု္းသည္ 

ေတာေတာင္ထူထပ္ေသာ အေနအထားျ ဖစ္သည္။ က ြၽန္းတစ္က ြၽန္းလုံး မတ္ေစာက္ေသာ ေတာင္တုိ ့ျ ဖင့္ဖ ြ ဲ 

့စည္းထားၿ ပီး ၊အဓိကအားျ ဖင့္ ေတာင္တန္းမ ်ားသည္ ေျ မာက္-အေ႐ ွ ့ေျ မာက္-ေတာင-္

အေနာက္ေတာင္ လမ္းေၾ ကာင္း အေနအထားျ ဖစ္သည္။ ေျ မျ ပန္ ့လ ြင္ျ ပင္သည္ က်ဥ္းၿ ပီး၊ 

အဓိကအေနျ ဖင့္ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ကမ္းေျ ခ တစ္ေလ် ာွက္တ ြင္ျ ဖစ္သည္။ နယ္ေျ မ အေနျ ဖင့္ 

ပင္လယ္အျ မင့္ က ြ ဲျ ပားျ ခားနားမ ႈ မ ်ားသည့္ အျ ပင္ မၾ ကာခဏ ငလ်င္လ ႈပ္ၿ ပီး၊ ေရပူစမ္းႏငွ့္ 

မီးေတာင္လ ႈ ွပု္႐ ာွးမ ႈ မ ်ားသည္။

ထိုင္ဝမ္က ဘယ္မွာလဲ
01
Part

ထိုင္ဝမ္ကို နားလည္သိရွ ိျခင္း認識臺灣篇

ထိုင္ဝမ္ကို နားလည္သိရွ ိျခင္း內政部移民署    新住民入國前輔導手冊 10 11အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား ႏိုင္ငံေတာ္တ ြင္းသိ ုမ့ဝင္ေရာက္မ ီအၾ ကံေပး လမ္းည ႊန ္လက္စ ြစဲာအုပ ္   ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန



城市介紹
　　我國目前有 6個直轄市、13個縣及 3個省轄市，而全國
的鄉、鎮、市、區則共有 368個。

　　6個直轄市分別為臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺
南市、高雄市；13個縣分別為新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南
投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、

澎湖縣、金門縣、連江縣；3個省轄市分別為基隆市、新竹市
及嘉義市。

　　我國包括臺灣本島及附屬島嶼，其中臺灣本島約占總面積

98%。附屬島嶼中，較重要者有蘭嶼、綠島、琉球嶼、釣魚臺
列嶼與龜山島。

臺灣行政區圖 
ထိုင္ဝမ္ရဲ ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေျမပံု

ၿမိဳ ့မ်ား မိတ္ဆက္ျခင္း

ထိုင္ဝမ္တ ြင္လက္႐ ွ ိ ျ မဴနီစီပယ္၆ခု၊ ေကာင္တီ၁၃ခုႏငွ့္ ၃ၿ မိဳ ့့၊ ႏုငိ္ငံတ ြင္း ခ႐ိုင္၊ ၿ မိဳ ့နယ္၊ ၿ မိဳ ့၊ ၿ မိဳ ့ ၊ 

ၿ မိဳ ့နယ္ စုစုေပါင္း ၃၆၈ ႐ ွပိါသည္။

ျ မဴနီစီပယ္၆ခုမာွ ထုိင္ေပၿ မိဳ ့၊ နယူးထုိင္ေပၿ မိဳ ့၊ ေထာင္ယ ြမ္ၿ မိဳ ့၊ ထုိင္က် ံဳးၿ မိဳ ့၊ ထုိင္နန္ၿ မိဳ ့၊  

ေကာင္းရ ွဳန္ၿ မိဳ ့၊ ေကာင္တီ၁၃ခုုမာွ ရငွ္းၾ ကဴေကာင္တီ၊ ေျ မာင္လိေကာင္တီ၊ က်န္းဟ ြ ေကာင္တီ၊ 

နန္ထုိေကာင္တီ၊ ယ ြင္လင္ ေကာင္တီ၊ က်ားရိေကာင္တီ၊ ဖိန္တုန္းေကာင္တီ၊ ရီလန္ေကာင္တီ၊ 

ဟ ြားလ်န္ေကာင္တီ၊ ထုိင္တုန္းေကာင္တီ၊ ဖုန္းဟူေကာင္တီ၊ က်င္းမင္ ေကာင္တီ၊ လန္က်န္းေကာင္တီ၊ ၃ၿ မိဳ 

့မာွက်းီလုံၿ မိဳ ့၊ ရ ငွ္းၾ ကဴၿု မိဳ ့၊ က်ားရိၿ မိဳ ့ တုိ ့ျ ဖစ္သည္။

ထိုင္ဝမ္တ ြင္ ထုိင္ဝမ္က ြၽန္း အပါဝင္ႏငွ့္ ေပါင္းစည္းထားေသာ က ြၽန္းစုအနက္ ထုိင္ဝမ္က ြၽန္း၏ 

ဧရိယာသည္ စုစုေပါင္း ဧရိယာ၏ ၉၈ရာခိုင္ႏ ွနု္း႐ ွသိည္။ အေရးႀ ကီးေသာ က ြၽန္းမ ်ားမာွ သစ္ခ ြက ြၽန္း၊ 

အစိမ္းေရာင္က ြၽန္း၊ ႐ူက်ဴးက ြၽန္း၊ ေတ်ာက္႐ ြကီ ြၽန္း ႏငွ့္ လိပ္က ြၽန္းတုိ ့ျ ဖစ္သည္။
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直轄市

•  臺北市：為我國首都，經濟建設開發進步，交通運輸完備，
常有大型國際會議及活動展覽，吸引許多外國人在此就學、

考察、經商及停留，成為族群融合的多元社會。

•  新北市：擁有山林、海洋、溪谷、水岸、溫泉的自然美景，
以及農莊、茶園的田園風光，還有百年來先民在臺北盆地開

墾的軌跡，也是全國市民及新住民人口最多的城市。

•  桃園市：擁有多元的文化，北橫豐富的山水景觀，以及桃園
國際機場，成就此市為觀光城市。

•  臺中市：地處臺灣西半部的樞紐位置，氣候宜人，擁有豐富
人文資源、歷史文化、自然景觀、獨特產業、遊樂設施。並

具備多元的美食、購物、休閒活動及旅遊服務，還有精彩的

文化展演活動。

國立中正紀念堂 
ခ်န္ေက ႐ွတိ္ ခန္္းမ

新北市淡水漁人碼頭 
နယူးထိုင္ေပၿမိဳ ့တန္ ့ေစြ တံငါသည္ တံတား

桃園大溪橋 
ေထာင္ယြမ္ သာ့႐ွ ီး တံတား

臺中歌劇院 
ထိုင္က် ံဳး ေအာ္ပရာ ဇာတ္႐ံု

ျမဴနီစီပယ္
•   ထုိင္ေပၿ မိဳ ့။  ။ထုိင္ဝမ္၏ ၿ မိဳ ့ေတာ္ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ စီးပ ြားေရးဇုန္ ေဆာက္လုပ္ေရးႏငွ့္ဖ ြ ံ ့ၿ ဖိဳးုတုိးတက္ျ ခင္း၊ 

မၾ ကာခဏ အႀ ကီးစား အျ ပည္ျ ပည္ဆိုင္ရာညီလာခံမ ်ားႏငွ့္ ျ ပပ ြအဲခမ္းအနားမ ်ားက်င္းပျ ခင္း၊  

မ ်ားျ ပားေသာ ႏိုင္ငံျ ခားသားမ်ား ဤႏိုင္ငံ၌ ပညာသင္ၾ ကားျ ခင္းကုိ ဆ ြေဲဆာင္ျ ခင္း၊ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး၊စီး

ပ ြားေရးႏငွ့္ ေနထုိင္ေရးသည္ မ ်ားျ ပားေသာ က ြ ဲျ ပားေသာ တုိင္းရင္းသားအုပ္စု ေရာေႏာွေသာ လူ ့အဖ ြ ဲ 

့အစည္း ျ ဖစ္လာေစသည္။

•   နယူးထုိင္ေပၿ မိဳ ့။  ။ ေတာ၊ ေတာင္၊ သမုဒ ၵရာ၊ ေတာင္ၾ ကား၊ ေရစပ္ကုန္းေျ မ၊ ေရပူစမ္း႐ ွ ိ ေသာ သဘာဝ  

အလအွပႏငွ့္ လယ္ယာ၊ လက္ဘက္စိုက္ခင္း စသည့္ ေတာေတာင္ သဘာဝ ႐ ႈခင္းမ ်ား၊ က ြၽန္ေတာ္တုိ ့ရဲ 

့ဘိုးေဘာင္ အဆက္ဆက္က ႏစွ္ေပါင္းရာခ် ီၿ ပီး ထုိင္ေပခ် ိိဳင့္ဝမွ္းကုိ ျ ပန္လည္ ျ ပဳျ ပင္ထားတဲ့ 

ေျ ခရာလမ္းေၾ ကာင္း ရ ွ ိၿ ပီး ၊ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရဲ ့ လူဦးေရႏငွ့္ အသစ္ေနထုိင္သူ လူဦးေရ အမ်ားဆုံး႐ ွတိဲ့ ၿ မိဳ 

့ႀ ကီး ျ ဖစ္ပါတယ္။။

•    ေထာင္ယ ြမ္ၿ မိဳ ့။  ။က ြ ဲျ ပားျ ခားနားတဲ့ ယဥ္ေက်းမ ွ ု၊ ေျ မာက္ပိုင္းကန္ ့လန္ ့ျ ဖတ္တ ြင္္ ျ ပည့္စံုၾ က ြယ္ဝတဲ့ 

ေတာေတာင္ ေရေျ မ႐ ႈခင္း ႐ ွ ိၿ ပီး၊ ေထာင္ယ ြမ္ၿ မိဳ ့အျ ပည္ျ ပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ႏငွ့္ ေထာင္ယ ြမ္္ 

ခရီးသ ြားဧည့္သည္မ ်ား၏ လုပ္ငန္းေဈ းက ြက္ၿ မိဳ ့ေတာ္။

•    ထုိင္က် ံဳးၿ မိဳ ့။ ။ေျ မအေနအထားသည္ ထုိင္ဝမ္အေနာက္ ထက္ဝက္ပိုင္း၏ အခ်က္အခ်ာ ေနရာတ ြင္ 

တည္႐ ွ ိၿ ပီး ၊သာယာေသာ ရာသီဥတု၊ လူ ့စ ြမ္းအား ၾ က ြယ္ဝၿ ပီး ၊ သမိုင္းႏငွ့္ ယဥ္ေက်းမ ႈ ွ ု၊ လပွေသာ 

သဘာဝ႐ ႈခင္း၊ ထူးျ ခားတဲ ့ စက္မ ႈလုပ္ငန္း၊ ေပ်ာ္ရ ႊင္ဖ ြယ္ရာ အေဆာက္အဦးမ်ား၊ အ့ံမခန္းဖ ြယ္ရာ 

ယဥ္ေက်းမ ႈျ ပပ ြႏဲငွ့္ လ ႈပ္႐ ာွးမ ႈမ ်ား၊ မတူ က ြ ဲျ ပား ျ ခားနားေသာ အစားအစာမ်ား၊ ေဈးဝယ္ျ ခင္း၊ အပန္းေျ ဖ 

လ ႈပ္႐ ာွးမ ႈမ ်ား၊ ခရီးသ ြား ဝန္ေဆာင္မ ႈမ ်ား ႐ ွပိါသည္။
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•  臺南市：是臺灣最早開發、最具歷史的百年古都，處處可見
古蹟、人文薈萃，近年更結合文青風潮，吸引許多店家在此

生根，成為最具文藝氣息的古城。

•  高雄市：是「山、海、河港、人文、古蹟」的城市，持續推廣
觀光、文化與科技等綠色產業，因受海洋氣候調節，全年陽光

普照、氣候宜人，並有豐富的歷史人文、山海資源。

　　除了上述6個直轄市之外，臺灣其它各縣市，則依北、中、
南、東、離島地區分別介紹如下：

北部地區

　　包括臺北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣

及新竹市。基隆市位於臺灣北端，基隆港港灣深入市區、水面

寬闊，為北臺灣門戶。宜蘭縣三面背山、一面向海，孕育出獨

特的世外桃源，特色是油綠的田園遍布及溫泉民宿等著稱。新

竹縣市是典型的客家地區，隨著上世紀經濟起飛，新竹縣與新

竹市的發展，從農業轉型導入高科技園區，帶動國家科技發

展，也形成多元融合的文化及產業特色。

•  ထုိင္နန္ၿ မိဳ ့။  ။ထုိင္ဝမ္၏ အေစာဆုံးဖ ြ ံ ့ၿ ဖိဳးတဲ့ၿ မိဳ ့ ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ ႏစွ္ေပါင္းရာေက်ာ္ ေ႐ းွေဟာင္း သမိုင္း 

ရာဇဝင္ အမတ္ွအသားေတ ြကုိ ေနရာတုိင္းမာွ ေတ ြ ့ျ မင္ရၿ ပီး၊ လူႏငွ့္ယဥ္ေက်းမ ႈ အရင္းအျ မစ္မ ်ား၊ 

မၾ ကာေသးမီ ႏစွ္မ ်ားအတ ြင္း Wen Qing လမ္းေၾ ကာင္းသစ္ ေပါင္းစပ္ၿ ပီး၊ ဤေနရာတ ြင္ 

ဆိုင္အမ်ားအျ ပားကုိ အျ မစ္ခ ်ေနထိုင္ရန္ ဆ ြေဲဆာင္သည့္ အတ ြက္ အႏုပညာ ယဥ္ေက်းမ ႈ စသျ ဖင့္ 

ျ ပည့္စံုတဲ့ၿ မိဳ ့့ေဟာင္း ျ ဖစ္လာပါတယ္။

•  ေကာင္းရ ွဳန္ၿ မိဳ ့။  ။  ။『ေတာင္၊ ပင္လယ္၊ ဆိပ္ကမ္း၊ လူမ ႈေရး၊ သမိုင္းဆုိင္ရာ ေရ းွေဟာင္း အမတ္ွအသားမ်ား 

』နဲ ့ ျ ပည့္စံုတဲ့ၿ မိဳ ့ ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ ဆက္လက္၍ ခရီးသ ြားလုပ္ငန္း ျ မငွ့္တင္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမ ႈႏငွ့္ 

သိပ ၸနံည္းပညာ အစိမ္းေရာင္ စက္မ ႈလုပ္ငန္း၊ သမုဒ ၵယာရဲ  ့ ရာသီဥတု စည္းမ ်ဥ္းေၾ ကာင့္၊ 

တစ္ႏစွ္ပတ္လုံး ေနေရာင္ျ ခည္ရ႐ ွ ိၿ ပီး၊ သာယာတဲ့ ရာသီဥတု၊ ၾ က ြယ္ဝတဲ့  သမိုင္းနဲ ့ယဥ္ေက်းမ ႈ ႐ ွ ိၿ ပီး၊ 

ေတာ ေတာင္ ပင္လယ္ အရင္းအျ မစ္မ ်ားနဲ ့ ျ ပည့္စံုပါတယ္။

အထက္ေဖာ္ျ ပပါ ျ မဴနီစီပယ္ ၆ခု အျ ပင္၊ ထုိင္ဝမ္၏ အျ ခားၿ မိဳ ့မ ်ားႏငွ့္ ေျ မာက္ပိုင္း၊ အလယ္ပိုင္း၊ 

ေတာင္၊ အေရ ွ ့ႏငွ့္ အစ ြန္အဖ်ားကၽ ြန္းမ ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျ ပထားသည္။

ေျမာက္ပိုင္းေဒသ
ထိုင္ေပၿ မိဳ ့၊႐ ငွ္းေပၿ မိဳ ့၊ က်းီလုံၿ မိဳ ့၊ ရီလန္ေကာင္တီ၊ ေထာင္ယ ြမ္ၿ မိဳ ့၊ ရ ငွ္းၾ ကဴေကာင္တီႏငွ့္ 

ရ ငွ္းၾ ကဴ ၿ မိဳ ့အစ႐ ွတိဲ့ ၇ ၿ မိဳ ့နဲ ့ေကာင္တီမ ်ား ပါဝင္ပါသည္။ က်းီလံုၿ မိဳ ့သည္ ထုိင္ဝမ္ရဲ  ့ ေျ မာက္ပိုင္း 

အစ ြန္အဖ်ားမာွ ႐ ွ ိၿ ပီး၊ က်းီလံုဆိပ္ကမ္းဟာ က်းီလံုၿ မိဳ ့လယ္အထိ ႐ ွေိနၿ ပီး၊ ေရမ်က္ႏာွျ ပင္က က်ယ္ျ ပန္ 

့ၿ ပီး၊ ထုိင္ဝမ္ ေျ မာက္ပိုင္းရဲ ့ ဂိတ္တံခါး အေနနဲ ့ ရ ွပိါတယ္။ ရီလန္ေကာင္တီသည္ မ ်က္ႏာွျ ပင္ ၃ဘက္က 

ေတာင္ကုိ ေက်ာေပးၿ ပီး၊ မ ်က္ႏာွျ ပင္ ၁ဘက္က ပင္လယ္ကုိ မ ်က္ႏာွမူၿ ပီး၊ တစ္မူထူးျ ခားတဲ့ 

ေနခ်င့္စဘ ြယ္ ျ ဖစ္ေစၿ ပီး၊အထူးသျ ဖင့္  စိမ္းလန္းစိုေျ ပတဲ့ လယ္ယာေျ မက ေရပူစမ္း တည္းခိုစခန္းအထိ 

ပ် ံ့ႏ ွ ံ ့ေနပါတယ္။ ရငွ္းၾ ကဴ ေကာင္တီသည္ Hakka နယ္ေျ မ အစစ္ပါ၊ အေ႐ ွ ့ရာစုရဲ ့ စီးပ ြားေရးဇုန္ 

အျ ဖစ္ေၾ ကာင့္၊ ႐ ငွ္းၾ ကဴေကာင္တီသည္ ႐ငွ္းၾ ကဴၿ မိဳ ့ ဖ ြ ံ ့ၿ ဖိဳးေရး အတ ြက္ လုိက္ေလ်ာညီေထ ြၿ ပီး၊ 

စိုက္ပ ် ိဳးေရး က႑အေနအထားမ ွ hi-tech ဥယ်ာဥ္သုိ ့ ေျ ပာင္းလဲခဲ့ၿ ပီး၊ အမ် ိဳးသား သိပ ၸနံည္းပညာ ဖ ြ ံ 

့ၿ ဖိဳးေရးကုိ ေမာင္းႏငွ္ခဲ့ၿ ပီး၊ယဥ္ေက်းမ ႈ မိိ ်ဳးစံုေရာေႏာွေနတဲ့ ထူးျ ခားတဲ့ လက ၡဏာပါ။

宜蘭蘭陽博物館 
ရီလန္ လန္ယန္ျပတိုက္

高雄港口 
ေကာင္း႐ွဳန္ ဆိပ္ကမ္း

臺南赤崁樓 
ထိုင္နန္ Chikan ေမွ်ာ္စင္
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中部地區

　　包括苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣及雲林線。苗栗縣

以農業產業為主，也是臺灣西部十分適合旅遊及渡假的旅遊勝

地。彰化縣幅員完整，地勢平坦開闊，土地肥沃、物產豐饒，

為臺灣開拓較早之地區。南投縣位居臺灣本島中央，境內有多

座三千公尺以上的高山，也有最美湖泊「日月潭」點綴其中，

交織山水奇景。而以農業立縣的雲林縣，則有著自然純樸的農

村風光與得天獨厚的農產物品。

南部地區

　　包括嘉義縣、嘉義市、臺南市、高雄市及屏東縣。嘉義縣

是臺灣唯一擁有三大國家風景區的縣市，包含山丘、平原、海

景等不同的景致。嘉義市人文薈萃，是歷史淵源的城市，臺灣

最珍貴的「交趾陶」工藝發源於此，是充滿熱情與藝術的文化

藝術之都。屏東地處臺灣最南端，輪廓狹長、四季如春，有「臺

灣南洋」之稱，境內有聞名海內外的墾丁國家公園、大鵬灣國

家風景區及「海上觀光樂園」小琉球等景點。

အလယ္ပိုင္းေဒသ
အလယ္ပိုင္း ေဒသတ ြင္ ေျ မာင္လိေကာင္တီ၊ ထုိင္က် ံဳးၿ မိဳ ့၊ က်န္းဟ ြေကာင္တီ၊ နန္ထို ေကာင္တီ၊ 

ယ ြင္လင္ေကာင္တီ စသည့္ ေကာင္တီ၅ခု ပါဝင္ပါသည္။ေျ မာင္လိ ေကာင္တီရဲ ့ အဓိကလုပ္ငန္းက 

စိုက္ပ ် ိဳးေရး စက္မ ႈလုပ္ငန္း ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ ထုိင္ဝမ္ အေနာက္ပိုင္းရဲ ့ခရီးသ ြား အပန္းေျ ဖရန္ သင့္ေတာ္တဲ့ 

အတ ြက္ ခရီးသ ြား ဆ ြေဲဆာင္မ ႈ ေကာင္းတဲ့ ေဒသေလးပါ။ က်န္းဟ ြ ေကာင္တ္ီလည္း က်ယ္ျ ပန္ 

့ျ ပည့္စံုၿ ပီး၊ ေျ မယာမ်ားက ေျ မၾ သဇာ ေကာင္းေသာ ေၾ ကာင့္ လယ္ယာထ ြက္ကုန္ ၾ က ြယ္ဝၿ ပီး 

အေစာပိုင္း ကတည္းက ထုိင္ဝမ္ရဲ ့ လယ္ယာ စုိက္ပ် ိဳးေရးကုိ စတင္ခဲ ့တဲ ့ေနရာ ျ ဖစ္ပါတယ္။ 

နန္ထုိေကာင္တီသည္ ထုိင္ဝမ္ကၽ ြန္း၏ အလယ္ဗဟုိတ ြင္ တည္ရ ွ ိၿ ပီး၊ နယ္ေျ မေဒသတ ြင္း ကီလုိမီတာ 

၃၀၀၀ေက်ာ္ ရ ွေိသာ ေတာင္တန္း မ ်ားစ ြာရ ွသိည့္အျ ပင္၊ အလပွဆုံး ျ ဖစ္တဲ့ ေန လ ေရကန္က 

မ ြမ္းမံျ ခယ္သၿ ပီး ေတာေတာင္ေရေျ မရဲ ့ အလအွပနဲ ့ေပါင္းစပ္ ထားပါတယ္။ စုိက္ပ ် ိဳးေရး ဥပေဒျ ပဌာန္း ခဲ 

့တဲ ့ ယ ြင္လင္ေကာင္တီသည္ သဘာဝ႐ိုးစင္းတဲ့ ေက်းလက္ ႐ ႈခင္းႏငွ့္ ထူးျ ခားတဲ့ စုိက္ပ ် ိဳးေရး လယ္ယာ 

ပစ ၥည္းမ ်ားစ ြာ  ရ ွပိါတယ္။

ေတာင္ပိုင္းေဒသ
ေတာင္္ပိုင္းေဒသတ ြင္ ထုိင္နန္ၿ မိဳ ့၊ ေကာင္း႐ ွဳန္ၿ မိဳ ့၊ ဖိန္တုန္းၿ မိဳ ့၊ က်ားရိၿ မိဳ ့ႏငွ့္ က်ားရိ ေကာင္တီ 

အစ႐ ွသိည့္ ေကာင္တ(ီၿ မိဳ ့)၅ခု ပါ႐ ွသိည္။ က်ားရိ ေကာင္တီသည္ ထုိင္ဝမ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ 

အမ် ိဳးသား ႐ ႈခင္း ၃ခု႐ ွေိသာ ေကာင္တီျ ဖစ္သည္။ ေတာင္ကုန္း၊ လ ြင္ျ ပင္၊ ပင္လယ္အလ ွ ႐ ႈခင္းစေသာ 

က ြ ဲျ ပားျ ခားနားတဲ့ ေတာေတာင္ ႐ ႈခင္း မ ်ားပါဝင္ပါတယ္။ က်ားရိၿ မိဳ ့သည္ သမိုင္းရာဇဝင္ ႏငွ့္ဆက္စပ္ 

ေနေသာၿ မိဳ ့၊ လူႏငွ့္ ယဥ္ေက်းမ ႈ အရင္း အနစွ္မ ်ား၊ ထုိင္ဝမ္၏ တန္ဖိုး႐ ွဆုံိး「ကုိခ ်င」္ေျ မထည္လက္မ ွပုညာ 

စတင္သည့္ေနရာ၊ အႏုပညာႏငွ့္ ယဥ္ေက်းမ ွ ုအတတ္ပညာ တုိ ့တက္ၾ က ြ ျ ပည့္ဝေနတဲ့ၿ မိဳ ့ ျ ဖစ္ပါတယ္။ 

ဖိန္တုန္းၿ မိဳ ့သည္ ထုိင္ဝမ္ရဲ ့ေတာင္ပိုင္း 

အစ ြန္အဖ်ားတ ြင္ ႐ ွ ိၿ ပီး၊ ေျ မအေနအထား ႐ညွ္လ်ား 

က်ဥ္းေျ မာင္းၿ ပီး၊ တစ္္ႏစွ္ပတ္လုံး ေႏ ြဦးရာသီ 

ျ ဖစ္ေသာေၾ ကာင့္ ထုိင္ဝမ「္အေရ ွ ့ေတာင္အာ႐」ွ

ဟုေခၚေဝၚၿ ပီး၊ နယ္ေျ မတ ြင္း ျ ပည္တ ြင္းျ ပည္ပ 

နာမည္ႀ ကီး ခန္တိန္း အမ် ိဳးသားဥယ်ာဥ္၊ သာ့ဖုန္ဝမ္း 

အမ် ိဳးသားရ ႈခင္း ႏငွ့္႐ူက်ဴးက ြၽန္း ေရေပၚခရီးသ ြား 

အစ႐ ွသိည့္ ဆ ြေဲဆာင္မ ႈမ ်ား ႐ ွသိည္။

南投日月潭 
နန္ထို ေန လ ကန္

屏東海之女神
ဖိန္တုန္း ပင္လယ္ျပင္ရဲ ့နတ္မင္းသမီး

嘉義阿里山風景區 
က်ားရိ အားလီစန္း သာယာလွပေဒသ
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東部地區

　　包含花蓮縣及臺東縣，東臨浩瀚太平洋，西倚中央山脈，

擁有臨山面海的優越地理位置，並孕育出豐富的生態資源，加

上純樸善良的在地居民和悠久的農業文化，被譽為臺灣的「後

花園」。

離島地區

　　臺灣重要的離島地區包含澎湖縣、金門縣、連江縣三個縣

市，以及鄰近的蘭嶼、綠島、小琉球等重要島嶼，可謂得天獨

厚，使其周邊擁有許多特殊地形的美麗離島，並且各具特色。

花蓮太魯閣長春祠 
ဟြားလ်န္ Taroko ခ်န္ခၽြန္းဗိမၼာန္

臺東三仙台
ထိုင္တုန္း Sanxiantai

金門毋忘在莒 
က်င္းမင္ကို မေမ့့ပါနဲ ့

澎湖雙心石滬 
ဖုန္းဟူ စြမ္း႐ွင္း႐ွဟီု

အေ႐ွ ့ပိုင္းေဒသ
အေ႐ ွ ့ပုိင္းေဒသတ ြင္ ဟ ြားလ်န္ေကာင္တီ ႏငွ့္ ထုိင္တုန္းေကာင္တီေကာင္တီ ၂ခုပါဝင္ၿ ပီး၊ 

က်ယ္ျ ပန္ ့တဲ ့ ပစိဖိတ္သမုဒ ၵရာရဲ  ့ အေ႐ ွ ့ထိမ ်က္ႏာွမူၿ ပီး၊ အေနာက္မာွ ဗဟုိ ေတာင္တန္းႀ ကီး မ ွ၍ီ၊ 

ေတာင္တန္းႏငွ့္ ပင္လယ္ အေကာင္းဆုံး ပထဝီ အေနအထားျ ဖစ္ၿ ပီး၊ ၾ က ြယ္ဝေသာ အီေကာေလာဂ် ီ

အရင္းအျ မစ္မ ်ားကုိ္ တုိးပ ြားေစၿ ပီး၊ ႐ိုးသားျ ဖဴစင္တဲ့  ေဒသခံ ေနထုိင္သူမ ်ားေၾ ကာင့္ ၾ ကာျ မင့္လ ၿွ ပီ 

ျ ဖစ္ေသာ စုိက္ပ် ိဳးေရး ယဥ္ေက်းမ ႈမ ်ားကုိ ထုိင္ဝမ္၏「အေနာက ္ဥယ်ာဥ」္အေနျဖင့္ လူသိမ်ားသည္။

ျပင္ပကၽြန္းေဒသ
ထိုင္ဝမ္္၏ အဓိကက်ေသာ ျ ပင္ပကၽ ြန္းေဒသတ ြင္ ဖုန္းဟူေကာင္တီ၊ က်င္းမင္ေကာင္တီ၊ 

လ်န္က်န္းေကာင္တီ  ႏငွ့္သစ္ခ ြက ြၽန္း၊ အစိမ္းေရာင္က ြၽန္း၊ ႐ူက်ဴးက ြၽန္း အစ႐ ွသိည္တုိ ့ ျ ဖစ္သည္။ 

တမူထူးတဲ့ ထုိင္ဝမ္သည္ အနီးပတ္ဝန္းက်င္၌ မ ်ားျ ပား ထူးျ ခားတဲ့ ေျ မျ ပင္ အေနအထားေၾ ကာင့္ 

လပွေသာ ျ ပင္ပကၽ ြန္း အေနျ ဖင့္ ရပ္တည္ေနပါသည္။
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氣候
　　「冬季寒冷、夏季炎熱、雨量多」為臺灣氣候的三大特色。

由於北迴歸線橫跨本島中南部，使得臺灣正好介於熱帶與亞熱

帶之間，北迴歸線以北為副熱帶季風氣候，以南則為熱帶季風

氣候。以年平均溫度而言，約在攝氏 20至 25度之間，即使
在最冷的 2月，也多在攝氏 10度左右，而最熱時氣溫可超過
攝氏 35度以上，因此臺灣可說是四季分明的寶島。

　　降雨方面，北部全年有雨，南部則集中在夏季降雨。5至
9月是臺灣主要雨季，7至 9月則是颱風季，經常有颱風侵襲，
平均來說每年有 3到 4個颱風；10月至隔年 4月，北部雖受
鋒面影響仍有降雨，但雨量偏少，中南部則是明顯乾季。

寒流和梅雨是臺灣常見的自然現象：

　 •  寒流：又稱冷氣團，常在冬季時南下抵達臺灣地區，造成
寒冷的天氣。受寒流影響時，平地常出現攝氏 10度以下
低溫，易使農漁、養殖業遭受寒害及霜害；也容易引發感

冒、咳嗽、氣喘，甚至呼吸系統及心血管等疾病。

　 •  梅雨：臺灣地區的梅雨季為 5、6月，是春夏交替之際。
由於冷、暖空氣交會，此時常有鋒面停滯於臺灣上空，造

成連續多天下雨的天氣，甚至出現豪大雨，致使坍方、落

石、土石流及淹水等災害發生（註 6）。

臺灣四季 ထိုင္ဝမ္၄ရာသီ

ရာသီဥတု
ေဆာငး္ရာသမီာွ ေအးျ မၿ ပးီ၊ ေႏ ြရာသီမာွ ပူျ ပငး္သည။္ အမ်ားအားျ ဖင့ ္မိးုေရခ်နိမ္ ်ားျ ခငး္သည္ 

ထိငုဝ္မ၏္အဓကိ ၃ အဂ ၤါရပ ္ျ ဖစသ္ည။္ ကငဆ္ာ၏ ယဥစ္ ြနး္တနး္သည ္ေတာငပ္ိငုး္ႏငွ့ ္အလယပ္ိငုး္က ြၽနး္ကုိ္ 

ျ ဖတ္ေက်ာ္ၿ ပးီ၊ ထုိင္ဝ္မက္ိ ုအပပူိငုး္ေဒသႏငွ့ ္ေႏ ြးသမဇံ ုအၾ ကား ျ ဖစေ္စသည။္ ကငဆ္ာ၏ ယဥစ္ ြနး္တနး္သည္ 

ေျ မာက္ဘကတ္ ြင ္ေႏ ြးသမ မတုသု္န ္ရာသီဥတု၊ ေတာငဘ္က္တ ြင ္အပပူိငုး္မတ္ုသနု ္ရာသီဥတု ျ ဖစသ္ည။္ ႏစွစ္ဥ္ 

ပ်မး္မ ွ် အပခူ်နိ ္သည ္၂၀မ၂ွ၅ ဒကီရ ီစငတီ္ဂရိတ္ အတ ြငး္ျ ဖစ္ၿ ပးီ၊ အေအးဆုံး ေဖေဖၚဝါရီလ တ ြငပ္င ္အမ်ား အားျ ဖင့္ 

၁၀ ဒကီရ ီစငတီ္ဂရိတ္ ပတ္ဝနး္က်ငသ္ာ႐ ွ ိၿ ပးီ၊ အပဆုံူးအခ်နိတ္ ြင ္ရာသီဥတုသည ္  ၃၅ ဒကီရ ီစငတီ္ဂရိတ္ 

အထက္ျ ဖစ ္ေသာေၾ ကာင့ ္ထိငုဝ္မသ္ည ္၄ရာသီ ခ ြခဲ ြ ဲျ ခားျ ခား ႐ ွသိည့ ္ရတနာကၽ ြနး္ဟု ေျ ပာဆုိၾ ကသည။္

မိုးရ ြာသည့္ ႐ ႈေဒါင့္မ ွ ၾ ကည့္လ ွ်င္ တစ္ႏစွ္ပတ္လံုး ေျ မာက္ပိုင္းတ ြင္ မုိးရ ြာၿ ပီး၊ ေတာင္ပိုင္းတ ြင္ 

အမ်ားအားျ ဖင့္ ေႏ ြရာသီတ ြင္ မုိးရ ြာသည္။ အဓိကအားျ ဖင့္ ထုိင္ဝမ္တ ြင္ ၅ မ ွ ၉ လထိ မုိးရ ြာၿ ပီး၊ ၇ မ ွ ၉ လတ ြင္ 

ထိုင္ဖုန္းမုန္တုိင္း မၾ ကာခဏ တုိက္ခတ္သည္။ထုိင္ဖုန္းရာသီတ ြင္ ပ ်မ္းမ ွ်ျ ခင္းအားျ ဖင့္ တစ္ႏစွ္လ ွ်င္ မုန္တိုင္း ၃ 

မ ွ ၄ လုံးထိ တိုက္ခတ္ျ ခင္းကုိ ခံစားရၿ ပီး၊ ေျ မာက္ပိုင္းေဒသတ ြင္ ၁၀လ မ ွ ေနာက္ႏစွ္ ၄လထိ ေ႐ ွ ့ပုိင္း၏ 

သက္ေရာက္မ ႈေၾ ကာင့္ မုိးရ ြာျ ခင္း ႐ ွေိသာ္လည္း မုိးေရခ်နိ္ နည္းၿ ပီး၊ အလယ္ေတာင္ပိုင္း တ ြင္မူ သိသိသာသာ 

ေျ ခာက္ေသ ြ ့သည့္ ရာသ္ီျ ဖစ္သည္။

အေအးစီးဆင္းမႈ ႏွင့္ Mei Yu သည္ ထိုင္ဝမ္တြင္ေတြ ့ရေလ့ ရွေိသာ 
သဘာဝျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္သည္။
•  အေအးစီးဆင္းမ ႈ။  ။ေအးေသာေလထု အစုျ ပံဳလုိက္ (သုိ ့ ) အေအးစီးဆင္းမ ႈသည္၊ အမ်ားအားျ ဖင့္ 

ေဆာင္းရာသီတ ြင္ ေတာင္ဘက္သုိ ့ဆင္း၍ ထုိင္ဝမ္ေဒသသို ့ေရာက္႐ ွ ိၿ ပီး၊ ေအးလ ြန္းသည့္ ရာသီဥတုကုိ 

ျ ဖစ္ေစသည္။ အေအးစီးဆင္းမ ႈ သက္ေရာက္ေသာအခါ၊ ေျ မျ ပန္ ့တ ြင္၁၀ ဒီကရီ စင္တီဂရိတ္ေအာက္ 

အပူခ ်နိ္နိမ့္ထိ ေရာက္ေသာေၾ ကာင့္ စုိက္ပ ် ိဳးေရး ငါးလုပ္ငန္းႏငွ့္ ငါးေမ ြးျ မဴေရးလုပ္ငန္း မ ်ားသည္ 

အေအးဒဏ္ ႏငွ့္ ႏငွ္းခဲဒဏ္ ျ ဖစ္ေစၿ ပီး၊ အလ ြယ္တကူ အေအးမိျ ခင္း၊ ေခ ်ာင္းဆုိးျ ခင္း၊ ရင္ၾ ကပ္ျ ခင္း၊ 

အသက္႐ ႈ လမ္းေၾ ကာင္းစနစ္ နငွ့္ နလုံွးေသ ြးေၾ ကာဆုိင္ရာႏငွ့္ အျ ခားေရာဂါမ ်ားကုိ ျ ဖစ္ေစသည္။

•  Mei Yu။  ။ထိုင္ဝမ္ေဒသ၏ Mei Yu ရာသီသည္ ၅၊ ၆ လ ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ ေႏ ြဦးရာသီ မ ွ ေႏ ြရာသီ သုိ ့ေျ ပာင္းလဲခ ်နိ္ 

ျ ဖစ္သည္။ ေအးေသာ ေလထုမ ွ ပူေႏ ြးေသာ ေလထုႏငွ့္ ေတ ြ ့ဆုံ ေသာေၾ ကာင့္၊ ဤအခါသမယတ ြင္ 

မၾ ကာမၾ ကာ ဆုိသလို အေ႐ ွ ့ပုိင္း၏ သက္ေရာက္မ ႈသည္ ထုိင္ဝမ္၏ ေကာင္းကင္ထက္၌ တည္႐ ွေိန၍၊ 

ရက္ေပါင္းမ ်ားစ ြာဆ က္တုိက္မိုးရ ြာသည့္ ရာသီဥတု ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ မုိးသည္းထန္စ ြာ ရ ြာသ ြန္းျ ခင္းသည္၊ 

ေတာင္ၿ ပိဳက်ျ ခင္း၊ ေက်ာက္တုုံး ျ ပဳတ္က်ျ ခင္း၊ ေျ မၿ ပိဳျ ခင္းႏငွ့္ ေရႀ ကီးျ ခင္း အစ႐ ွသိည့္ 

ေဘးအႏ ရၱာယ္ကုိ ျ ဖစ္ေစသည္ (မတ္ွခ ်က္ ၆)။
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特色

季
節

春
•  每年 3至 5月，此季節溫度變化稍
大。

•  受到北方鋒面的影響，有著綿綿細
雨的「春雨」天氣型態。

夏
•  每年 6至 8月高溫炎熱。
•  時有颱風侵襲及西南季風驟雨，其
中大臺北盆地因「都市熱島效應」

影響，最高溫常可達 35℃以上。

秋
•  每年 9至 11月，晴朗涼爽，也是
臺灣最穩定、最舒適的季節。

•  僅偶有颱風，白天溫暖、入夜涼爽，
可說是國內旅遊旺季。

冬
•  每年 12月至隔年 2月。
•  東北季風影響，易出現寒冷乾燥氣
候，甚至產生乾旱。

•  臺灣冬天平地不常下雪，偶爾寒流
來襲，僅少數高山可見降雪。

ထူးျခားခ်က္မ်ား 

ေႏြဦး
• ႏွစ္စဥ္ ၂ မွ ၄လ၊ ဤရာသီတြင္ အပူခ်နိ္ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္။
•  ျမာက္ပိုင္းေလ တိုက္႐ိုက္ သက္ေရာက္မွေုၾကာင့္၊「ေႏြဦးမိုး」ရာသီဥတု အရ 

မိုးဖြဖဲြရဲြာသည္။

ေႏြ
• ႏွစ္စဥ္ ၆-၈လ အပူခ်နိ္ ျမင့္မား ပူအိုက္သည္။။
•   ထိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္ျခင္းႏွင့္ အေနာက္ေတာင္မုတ္သုန္ေလ မိုးရြာသြန္းမႈေ 

ၾကာင့္၊ ထိုင္ေပေျမသည္ အင္တံုသ႑န္႐ွ ိၿပီး 「ၿ မိဳ  ့ျပအပူကၽြန္း အက် ိဳး 
သက္ေရာက္မႈ」ေၾကာင့္၊ အျမင့္ဆံုး အပူခ်နိ္သည္ ၃၅ ဒီကရီ စင္တီဂရိတ္ အထက္ 
ေရာက္ႏိုင္သည္။

ေဆာင္းဦးရာသီ
•  ႏွစ္စဥ္ ၉-၁၀ လ ခန္ ့ျဖစ္ၿပီး၊ သာယာေအးျမၿပီး၊ ထိုင္ဝမ္၏ အတည္ၿငိမ္ဆံုးနွင့္ 

အဆင္ေျပဆံုး ရာသီျဖစ္သည္။
•  သာယာေအးျမၿပီး၊ ထိုင္ဝမ္၏ အတည္ၿငိမ္ဆံုးနွင့္ အဆင္ေျပဆံုး ရာသီျဖစ္သည္။

ေဆာင္းရာသီ
• ႏွစ္စဥ္ ၁၂လမွ ေနာက္ႏွစ္၂ လ။
•  အေ႐ွ ့ေျမာက္ မုတ္သုန္ေလ သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္၊ ေအးၿပီးေျခာက္ေသြ ့ေသာ  

ရာသီဥတု ျဖစ္ၿပီး မိုးေခါင္မႈကို ျဖစ္ေစသည္။
•  ထိုင္ဝမ္၏ေဆာင္းကာလတြင္ ႏွင္း က်ခဲသည္၊ တခါတရံ အေအးစီးဆင္းမႈေၾကာင့္၊ 

အနည္းငယ္ ျမင့္မားေသာ ေတာင္ခါးပန္းတြင္သာ ႏွင္းကိုေတြ ့ျမင္ ရတတ္သည္။
ရာ

သ
ီဥတ

ု    
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自然災害
　 •  地震：我國位處環太平洋地

震帶上，地震活動頻繁，經

常有地震發生。由於臺灣西

部地區人口密集，如果發生

淺層地震，則很可能造成嚴

重災害。據統計，臺灣地區

平均一年發生近 35,000次有
感及無感地震，目前發生次

數最多的年份在民國 88年，主要就是受到 921集集大地
震的影響，帶來重大損失。

　•  颱風：颱風是熱帶海洋上產生的強烈低氣壓，據統計，平
均一年約 3到 4個颱風侵襲臺灣，期間常造成強風、豪雨、
淹水、山崩、坍方、土石流、暴潮、海水倒灌等災害。然而，

颱風也是臺灣的重要水資源之一，假使沒有颱風帶來雨

量，將可能導致缺水現象，到冬季就容易發生乾旱，因此

各大河川普遍修築水壩，以在雨季蓄水兼發電，旱季提供

民生用水（同註 6）。

　　此外，中央政府平時均會要求各地方政府及全民進行防救

災之演練，以降低相關災害帶來的損失，並確保人民安全。

颱風災害   
ထိုင္ဖုန္းေဘးအႏ ၱရာယ္

地震災害 
ငလ်င္ေဘးအႏ ၱရာယ္

သဘာဝေဘးဒဏ္မ်ား

 •  ငလ်င္။  ။ထုိင္ဝမ္သည္ ေအ-ပစိဖိတ္ငလ်င္ခါးပတ္ေၾ ကာ 

ေပၚတ ြင္ တည္႐ ွ ိၿ ပီး၊ ငလ်င္လ ႈပ္႐ ာွးမ ႈ မ ်ားျ ပားသည္၊ 

မၾ ကာခဏ ဆုိသလုိ ငလ်င္လ ႈပ္သည္။ ထုိင္ဝမ္ အေနာက္ပိုင္း 

ေဒသတ ြင္ လူဦးေရ ထူထပ္ေသာေၾ ကာင့္၊ အကယ္၍ 

ေရတိမ္ပိုင္း ငလ်င္ လ ႈပ္္ခဲ့ပါက အႀ ကီးအက်ယ္ 

ပ ်က္စီးဆုံး႐ ႈ ံးမ ႈမ ်ား ျ ဖစ္ေပၚ ႏိုင္ဖ ြယ္႐ ွ ိသ္ည္။ စာရင္း မ ်ားအရ၊ 

ထိုင္ဝမ္ေဒသတ ြင္ ၁ႏစွ္လ ွ်င္ ပ ်မ္းမ ွ် ငလ်င္လ ႈပ္သည္ကုိ 

သိသည့္ ခံစားခ ်က္ႏငွ့္ ငလ်င္္လ ႈပ္္သည္ကုိ မသိသည့္ 

ခံစားခ ်က္ငလ်င္ အႀ ကိမ္ေပါင္း ၃၅,၀၀၀႐ ွ ိၿ ပီး၊ ယခုလက္႐ ွ ိ 

ထိုင္ဝမ္သက ရၠာဇ္ ၉၈ ခုႏစွ္ ထုိင္ဝမ္တ ြင္္ ငလ်င္အမ်ားဆံုး 

လ ႈပ္ခဲ့ၿ ပီး၊ အဓိကအားျ ဖင့္ ၉၂၁ ဂ ်ဂီ ်ငီလ်င္္ေၾ ကာင့္၊ ဆုံး႐ ႈ ံးမ ႈ အႀ ကီးအက်ယ္ ျ ဖစ္ခဲ့သည္။

 •  ထုိင္ဖုန္း။  ။ထုိင္ဖုန္းမုန္တုိင္းသည္ အပူပိုင္း သမုဒ ၵရာတ ြင္ ျ ပင္းထန္ေသာ အနိမ့္ 

ေလထုဖိအားေၾ ကာင့္ ျ ဖစ္ေပၚလာၿ ပီး၊ စာရင္းအင္းအရ ထုိင္ဖုန္းရာသီတ ြင္ ပ ်မ္းမ ွ်ျ ခင္း အားျ ဖင့္ 

တစ္ႏစွ္လ ွ်င္ မုန္တုိင္း ၃～၄ လုံးထိ တုိက္ခတ္ျ ခင္းကို ခံစားရၿ ပီး၊ တုိက္ခတ္စဥ္ ကာလတ ြင္း မၾ ကာခဏ 

ေလျ ပင္း တုိက္ျ ခင္း၊ မုိးသည္းထန္စ ြာရ ြာသ ြန္းျ ခင္းသည္၊ ေရႀ ကီးျ ခင္း၊ ေျ မၿ ပိဳျ ခင္း၊ ေတာင္ၿ ပိဳျ ခင္း၊ 

ေျ မႏငွ့္ေက်ာက္တုံးမ ်ား စီးဆင္းျ ခင္း၊ မုန္တုိင္း၊ ပင္လယ္ေရ ေနာက္ျ ပန္ စီးျ ခင္းေၾ ကာင့္ 

သဘာဝေဘး အႏ ရၱာယ္ ျ ဖစ္ေစသည္။ သုိ ့ေသာ္ ထုိင္ဖုန္းမုန္တုိင္း သည္လည္း ထုိင္ဝမ္၏ 

အေရးႀ ကီးေသာ အဓိက ေရအရင္းအျ မစ္ တစ္ခု ျ ဖစ္သည္။ အကယ္၍ ထုိင္ဖုန္းမုန္တုိင္းမ ွ မုိးေရ 

သယ္ေဆာင္လာျ ခင္း မ႐ ွပိါက၊ ေရျ ပတ္လပ္မ ႈ ျ ဖစ္ႏိုင္ေျ ခ ႐ ွသိည္၊ ေဆာင္းရာသီတ ြင္ မုိးေခါင္သည့္ 

အေျ ခေနသုိ ့ ေရာက္႐ ွမိည္ ျ ဖစ္ႏိုင္ေသာေၾ ကာင့္၊ အဓိက ျ မစ္မ ်ားတ ြင္ ေရဆည္မ်ားကုိ 

တည္ေဆာက္ၾ ကၿ ပီး၊ မိုးရာသီတ ြင္ ေရေလာွင္ျ ခင္းႏငွ့္ လ ွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ထုတ္ယူျ ခင္း၊ 

မိုးေခါင္ရာသီတ ြင္ ျ ပည္သူလူထုအား ေသာက္သုံးေရ ပ့ံပိုးႏိုင္သည(္မတ္ွခ်က္ ၆)။

ထို ့အျ ပင္၊ဗဟုိအစိုးရသည္ ပုံမနွ္ ေဘးအႏ ရၱာယ္မ်ားကုိ ကာက ြယ္ရန္ ေဒသအစိုးရမ ်ား ႀ ကိဳတင္ 

ကာက ြယ္ရန္ လ ႈပ္္႐ ာွးမ ႈမ ်ားကုိ ေလ့က်င့္ေစၿ ပီး၊ သဘာဝေဘးရန္မ ွ ဆက္ႏ ြယ္၍ ျ ဖစ္ေပၚလာေသာ 

ဆံုး႐ ွ ု ံးမ ႈ အႏ ရၱာယ္မ်ားကုိ ေလ ွ်ာ့ခ ် ႏိုင္ၿ ပီး၊ လူတုိင္း အႏ ရၱာယ္ကင္းေ စသည္။

01
Part

ထိုင္ဝမ္ကို နားလည္သိရွ ိျခင္း認識臺灣篇

ထိုင္ဝမ္ကို နားလည္သိရွ ိျခင္း內政部移民署    新住民入國前輔導手冊 26 27အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား ႏိုင္ငံေတာ္တ ြင္းသိ ုမ့ဝင္ေရာက္မ ီအၾ ကံေပး လမ္းည ႊန ္လက္စ ြစဲာအုပ ္   ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန



食
　　臺灣飲食文化以米食為主、麵食為輔，而獨特的本土料理

更是值得一再品嚐。近年來由於工商業發展快速以及全球化影

響，臺灣除了原本傳統中式飲食外，也大量融入了世界各地的

飲食文化，如美式漢堡、義式披薩、日本生魚片、德國豬腳、

瑞士乳酪以及多元酸辣的東南亞飲食等，包羅萬象。

　　說到臺灣的飲食文化，臺灣人對吃的創意也充分發揮在火

鍋料理上。因其具有方便又快速且多樣化的特色，可以滿足一

鍋多吃的慾望。至於火鍋種類，從小型的個人小火鍋，到臺式

麻辣鍋、日式涮涮鍋、韓式豆腐鍋、石頭火鍋，以及以食材為

主題的薑母鴨、羊肉爐、燒酒雞、沙鍋魚頭等，可謂各式各樣、

琳瑯滿目，甚至還有火烤兩吃的特色餐飲。

樂活臺灣

西式早餐
အေနာက္ပိုင္း စတိုင္နံနက္စာ

中式早餐
တရုတ္စတိုင္နံနက္စာ

ထိုင္ဝမ္ရဲ ့ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာဘဝ

အစားအေသာက္

ထိုင္ဝမ္ရဲ ့ အစားအေသာက္ ယဥ္ေက်းမ ႈ၏ အဓိကအစာမာွ ဆန္ ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ ဒုတိယအဓိက အစာမာွ 

ဂ ် ံဳအစာျ ဖစ္သည့္ အတ ြက္ ထူးျ ခားတဲ့ ေဒသခံ အစားအစာမ်ားကုိ အရသာခံစား သင့္ပါသည္။ 

မၾ ကာေသးမီ ႏစွ္မ ်ားတ ြင္ စက္မ ႈစီးပ ြားေရး လုပ္ငန္း ဖ ြ ံ ့ၿ ဖိဳးလ်င္ျ မန္ျ ခင္းႏငွ့္ ဂလုိဘယ္လိုက္ေဇး႐ငွ္း 

လ ႊမ္းမိုးမ ႈေၾ ကာင့္၊ ထုိင္ဝမ္ရဲ ့ အစားအေသာက္ ယဥ္ေက်းမ ႈသည္ မူလ႐ိုးရာ တ႐ုတ္အစားအစာ အျ ပင္၊ 

ကမာ ၻတဝမွ္း၏ အစားအေသာက္ ယဥ္ေက်းမ ႈကုိပါ ထည့္သ ြင္းေရာေႏာွ ေပါင္းစပ္ထားသည္။ အေမရိကန္ 

ဟမ္ဘာဂါ ကအစ၊ အီတလီ ပီဇာ၊ ဂ ်ပန္ဆာ႐ ွမိိ၊ ဂ ်ာမန္ဝက္လက္၊ ဆ ြစ္စ္ဒိန္ခဲႏငွ့္ ခ ်ဥ္ခ ်ဥ္စပ္စပ္ အေရ ွ 

့ေတာင္အာရ ွ အစားအစာ အမ် ိဳးမ ် ိဳး စသျ ဖင့္ အမ် ိဳးအမည္ မ ်ားျ ပားလပွါသည္။ ။ 

ထိုင္ဝမ္ရဲ ့ အစားအေသာက္ ယဥ္ေက်းမ ႈကုိ ေျ ပာရမယ္ဆုိရင္၊ ထုိင္ဝမ္လူမ ် ိဳးသည္ အစားအစာကို 

ေဟာ့ေပါတ့ ြင္ အျ ပည့္အဝ ဆန္းသစ္ဖန္တီးခဲ့သည္။ ထုိင္ဝမ္လူမ ် ိဳး အေနႏငွ့္ ေဟာ့ေပါသ့ည္ ျ မန္ဆန္ 

လ ြယ္ကူ အေျ ပာင္းအလဲမ်ားၿ ပီး၊ 

တစ္အိုးစား႐ံု ျ ဖင့္ ဆႏ ၵကုိ ျ ပည့္စံု 

ေက်နပ္ ေစသည္။ ေဟာ့ေပါအ့မ ် ိဳးအစား 

အေနျ ဖင့္ အေျ ပာင္းအလဲမ်ားျ ပားၿ ပီး၊ 

မူလ ေဟာ့ေပါ ့အေသးစား မစွ၍၊ 

ထိုင္ဝမ္စတုိင္ မာလာ ေဟာ့ေပါ ့၊ 

ဂ ်ပန္္စတုိင္ ႐ဘူွး႐ဘူွး၊ ကုိရီးယားစတုိင္ 

တိုဟူးအိုး၊ ေက်ာက္ခဲ ေဟာ့ေပါ ့ႏငွ့္ 

အစာကုိ အဓိကထားတဲ့ ဂ ်င္းဘဲသား၊ 

ဆိတ္သားမီးဖို၊ Shochu ၾ ကက္သား၊ 

casserole ငါးေခါင္း စသျ ဖင့္ 

အမယ္မ ် ိဳးစံု စုံစံုလင္လင္ ရ ွ ိ္ၿ ပီး၊ 

တစ္ဖက္တ ြင္အကင္ ႏငွ့္ 

တစ္ဖက္တ ြင္အျ ပဳတ္ ဟူ၍ 

စားၾ ကပါေသးသည္။ 
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 日常飲食：早餐、午餐、晚餐

　 •  早餐：臺灣人的早餐類型，除西式外，還依居住地而有所
不同，衍生出各地特色早餐。如：米漿、豆漿、燒餅油條

等；或臺中炒麵配熱湯、彰化爌肉飯；北港油飯、滷肉飯

配麵線糊；嘉義雞肉飯配味噌湯；臺南虱目魚皮湯加肉燥

飯、清燙牛肉湯；鳳山清蒸肉圓等。

　 •  午餐：臺灣的午餐選擇也多，除臺式小吃外，還有簡餐和
自助餐，亦有日式料理、義大利麵、泰式或越式餐點等異

國美食，可多元選擇。

　 •  晚餐：中式的晚餐十分豐富，選擇也更加多元，另也提供
各國精緻餐廳、臺式熱炒店等多元選項，任君挑選。

特色小吃

　　臺灣為多元文化之社會，而「特色小吃」最能體現在地文

化與飲食樣貌：

珍珠奶茶
是臺灣最具代表性的飲品之一，多年來，

已由臺灣流行至東亞、歐洲、美國甚至中

東等地區。

ပုလဲလံုးလက္ဖက္ရည္
ထိုင္ဝမ္၏ ကုိယ္စားျပဳႏိုင္ေသာ အေကာင္းဆံုး အေဖ်ာ္ယမကာ 
ျဖစ္သည္၊ ထိုင္ဝမ္မွစ၍ အေ႐ွ ့အာ႐ွ ၊ ဥေရာပ၊ တြင္ လူႀကိဳက္ မ်ားၿပီး 
အေ႐ွ ့အလယ္ပိုင္း ႏွင့္ အျခားေဒသမ်ားအထိ ေရာက္႐ွခိဲ့သည္

雞排 國民美食之首，是臺灣最普遍的小吃。 ၾကက္သားျပားေၾကာ္ နံပါတ္၁ အမ် ိဳးသား အစားအစာ ျဖစ္ၿပီး၊ ထိုင္ဝမ္၏ လူႀကိဳက္ အမ်ားဆံုး 
အစားအစာပါ။

 ေန ့စဥ္အစားအေသာက္။ ။နံနက္စာ၊ မနက္လည္္စာ၊ ေန ့လည္္စာ၊ ညစာ
 •  နံနက္စာ။. ။ ထုိင္ဝမ္၏ နံနက္စာ အမ် ိဳးအစားသည္ အေနာက္တုိင္း စတုိင္အျ ပင္ ေနရာေ ဒသအလုိက္ 

က ြ ဲျ ပားျ ခားနားသည္။ ေဒသအလုိက္ ဆက္ႏ ြယ္ၿ ပီး ထူးျ ခားတဲ့ နံနက္စာမာွ၊ ဆန္ႏို ့၊ ပဲႏို ့၊ 

အီၾ ကာေက ြ ့ မုန္ ့ကင္အစ႐ ွေိသာအစာမ်ား အျ ပင္၊ ဒါမမွဟုတ္ ထုိင္က် ံဳး ေခါက္ဆ ြေဲၾ ကာ္ ႏငွ့္ 

ဟင္းခ ် ိဳ ၊ က်န္းဟ ြဝက္သား ထမင္း၊ ေပကန္ဆီထမင္း၊ Braised ဝက္သားထမင္း ႏငွ့္ ျ မဴစ ြမ္ေကာ္ရည္၊ 

က်ားရိ ၾ ကက္သားထမင္းႏငွ့m္iso ဟင္းခ ် ိဳ၊ ထုိင္နန္ milkfish ငါးေရခ ြ ံ ဟင္းခ ် ိဳ၊ ႏငွ့္ 

ဝက္သားေပါင္းထမင္း၊ အမဲသားဟင္းခ ် ိဳ၊ ဖုန္ ့စန္းဝက္သားလုံးေပါင္း ျ ဖစ္ပါတယ္။

 •  ေန ့လည္္စာ။  ။ ထုိင္ဝမ္၏ ေန ့လည္္စာသည္ ေရ ြးခ ်ယ္ရန္ မ ်ားျ ပားလသွည္၊ ထုိင္ဝမ္စတုိင္္ မုန္ ့ပဲ 

သ ြားေရစာ အျ ပင္၊ လ ြယ္ကူတဲ့အစာ ႏငွ့္ ဘူေဖးတို ့ ႐ ွပိါေသးတယ္၊ ထုိ ့အျ ပင္ ဂ ်ပန္ အစားအစာႏငွ့္ 

အီတလီေခါက္ဆ ြ ဲ၊ ထုိင္း အစားအစာ (သုိ ့) ဗီယက္နမ္ အစားအစာမ်ား စေသာ ႏိုင္ငံျ ခား တုိင္းျ ပည္ 

အစားအစာမ်ား ကုိလည္း ေရ ြးခ ်ယ္ ႏိုင္ပါတယ္။

 •  ညစာ။  ။ တ႐ုတ္ စတုိင္ ညစာသည္ ၾ က ြယ္ဝမ်ားျ ပားသည္၊ နုိင္ငံတကာ စားေသာက္ဆုိင္မ ်ား 

က ြ ဲျ ပား ျ ခားနား ေရ ြးခ ်ယ္ႏိုင္သည္၊ ထုိင္ဝမ္စတိုင္ အေၾ ကာ္ အေလာွ္ ဆုိင္္မ ်ား စသျ ဖင့္ 

ကိုယ္ႀ ကိဳက္ႏစွ္သက္ရာ အစားအစာ အမ် ိဳးမ ် ိဳးကုိ ေရ ြးခ ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။

ထူးဆန္းသြားရည္စာ
ထိုင္ဝမ္သည္ ယဥ္ေက်းမ ႈ ေပါင္းစံု လူ ့အဖ ြ ဲ ့အစည္းျ ဖစ္ၿ ပီး၊ ထူးဆန္းသ ြားရညစ္ာ မ ်ားသည္ 

ေဒသခံ ယဥ္ေက်းမ ႈႏငွ့္ အစားအစာ အသ ြင္အျ ပင္ကုိ အေကာင္းဆုံး ထင္ဟပ္ ျ ပသႏိုင္သည္။
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刨冰
臺灣熱銷的芒果冰，被美國 CNN和旅
遊雜誌評選為世界最好吃的甜點之一！

ေရချခဲစ္
သရက္သီး ေရချခဲစ္သည္ ထိုင္ဝမ္၏ အေရာင္းေကာင္းဆံုး 
အစားအစာပါ၊ ကမာၻေပၚတြင္ အစားေကာင္းဆံုး အခ် ိဳပြတဲစ္မ် ိဳးလို ့ 
အေမရိကနC္NN ခရီးသြား မဂၢဇင္းက ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။

滷肉飯
白飯上面淋上一層滷肉及醬汁，好吃不油

膩，為臺灣街頭到處可見的平價美食。
Braised ဝက္သားထမင္း

ထမင္းျဖဴေပၚမွာ Braised ဝက္သားတစ္လႊာ ျဖဴးထားၿပီး၊ မအီမစိမ့္ 
စားေကာင္းၿပီး၊ လမ္းတကာတြင္ ေတြ ့ႏိုင္ေသာ ေစ်းသက္သာတဲ့ 
အစာျဖစ္ပါတယ္။

牛肉麵 是臺灣最受歡迎的國民美食之一。 အမဲသားေခါက္ဆြ ဲ အမဲသားေခါက္ဆြ ဲ သည္ထိုင္ဝမ္၏အမ် ိဳးသား အစားအစာျဖစ္သည္။

蚵仔煎
外層粉漿高溫油煎，內有雞蛋和蚵仔，

外皮呈現焦酥口感。
ခရုေကာ္ေၾကာ္ အျပင္လႊာသည္ ေကာ္မႈန္ ့ရည္ကို ဆီျဖင့္ေၾကာ္ၿပီး၊ အတြင္းတြင္ 

ၾကက္ဥႏွင့္ ခရုပါဝင္ၿပီး၊ အျပင္ခြသံည္ ၾကြပ္ၾကြပ္ရြရြ ႐ွသိည္။ 

大腸蚵仔
麵線

麵線是臺灣人生活中常見的食物，

搭配大腸、蚵仔，風味絕佳。
အူမႀကီး ခရု ျမဴစြမ္

ျမဴစြမ္သည္ ထိုင္ဝမ္၏ လူေနမႈ ဘဝတြင္ အၿမဲ ေတြ ့ျမင္ရေသာအစာ 
ျဖစ္သည္။ အူမႀကီးႏွင့္ ခရု မ်ားျဖင့္ တြဖဲက္ထားေသာေၾကာင့္ အရသာ  
အလြန္ေကာင္းသည္။

鳳梨酥 國外旅客訪臺時最受歡迎的伴手禮之一。 နာနတ္သီးကိတ္ ထိုိုင္ဝမ္သို ့လာေရာက္ လည္ပတ္ေသာႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသည္မ်ား 
ဝယ္ယူသည့္ အႀကိဳက္ဆံုး လက္ေဆာင္ တစ္မ် ိဳးပါ။

臭豆腐 其獨特的風味，成為臺灣在地特色小吃。 ပဲျပားမိႈတက္ တမူထူးေသာ အနံ ့ အရသာေၾကာင့္၊ ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံ၏ 
အထူးသြားေရစာပါ။

小籠包
以「體小、餡多、汁多、味鮮、皮薄、

形美」著稱。
Xiao Long Bao ဖက္ထုပ အရြယ္ေသးငယ္ၿပီး၊ ဌာပနာ မ်ားကာ၊ အရည္ရႊမ္း၊ အရသာေကာင္း၊ 

အခြပံါး၊ ပံုစံလွပ တယ္လို ့နာမည္ႀကီးပါတယ္။
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水果王國

　　臺灣水果種類多、品質極優，號稱「水果王國」，一年四

季都有不同水果可供選擇。最具代表性的包括：西瓜、桃子、

蓮霧、枇杷、李子、芒果、葡萄、龍眼、百香果、水蜜桃、蘋

果、柳橙、葡萄柚、柚子、草莓、金柑、香蕉、番茄、鳳梨、

木瓜、番石榴（芭樂）等，深獲民眾與觀光客的喜愛。

သစ္သီးႏိုင္ငံေတာ္
ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံ၏ သစ္သီးမ ်ားမာွ မ ် ိဳးစံုလင္ၿ ပီး၊ အရည္အေသ ြး အလ ြန္ေကာင္းမ ြ န္ေသာေၾ ကာင့္၊

「သစ္သီးႏိုင္ငံေတာ」္လုိ ့ အမည္တ ြင္ပါသည္။ ၁ႏစွ္ပတ္ ၄ရာသီလုံး မတူေသာ သစ္သီးမ ်ားကုိ 

ေရ ြးခ ်ယ္ႏိုင္ၿ ပီး၊ အမ် ိဳးအစားစံုလင္မ ်ားျ ပားၿ ပီး၊ ကုိယ္စားလယ္ွ ျ ပဳႏိုင္ေသာ သစ္သီးမ ်ားမာွ။  ။ဖရဲသီး၊ 

မက္မ ြန္သီး၊ ႏငွ္းသီး၊ Loquatသီး၊ ဇီးသီး၊ သရက္သီး၊ စပ်စ္သီး၊ longanသီး၊ စူကာသီး၊ မက္မ ြန္သီး၊ ပန္းသီး၊ 

လိေမ ၼာ္သီး၊ Grapefruit သီး၊ ကၽ ြေဲကာသီး၊ စေတာ္ဘယ္ရီသီး၊ kumquatsသီး၊ ငက္ွေပ်ာသီး၊ ခရမ္းခ ်ဥ္သီး၊ 

နာနတ္သီး၊ သေဘ ၤာသီး၊ သလဲသီး၊ အစ႐ ွေိသာအသီးတုိ ့သည္ လူထုႏငွ့္ ႏိုင္ငံျ ခားသား 

ခရီးသ ြားဧည့္သည္ေတာ္မ ်ား အႏစွ္သက္ဆုံးျ ဖစ္သည္။
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衣
　　臺灣因有北迴歸線通過，北半部屬於亞熱帶氣候，南半部

則屬於熱帶氣候。春天和冬天時的氣溫變化較大，夏天和秋天

時會有颱風來襲，因此衣著需隨四季變化更替穿搭。  
 
 

ေႏြဦးရာသီ ေႏြရာသီ

3月∼ 5月
 ၃လ～၅လ

6月∼ 8月
 ၆လ～၈လ

晴 天 時， 氣 溫 可 能 接 近

30℃，但有時也會突然變
冷，下降到接近 10℃左右。
ေနသာခ်နိ္တြင္ အပူခ်နိ္သည္ ၃၀ ဒီကရီ 
စင္တီဂရိတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ ႐ွ ိၿပီး၊ 
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 
႐ုတ္တရက္ ေအးၿပီး၊ ၁၀ ဒီကရီ စင္တီဂရိတ္ 
ပတ္ဝန္းက်င္ထိ က်ဆင္းသည္။

白天氣溫經常飆升到 35℃
以上，非常炎熱。

သဘာဝ အပူခ်နိ္သည္ ၃၅ ဒီကရီ 
စင္တီဂရိတ္ အထက္္ 
႐ွ ိၿပီး၊ 
အလြန္ပူအိုက္သည္။

季節

ရာသီ

月份

လ 

溫度
အပူခ်နိ္

服裝
အဝတ္အစား

အဝတ္အစား

ကင္ဆာ၏ ယဥ္စ ြန္းတန္းသည္ ထုိင္ဝမ္၏ အလယ္ဗဟုိကုိျ ဖတ္သန္းေသာေၾ ကာင့္၊ ေျ မာက္

ပိုင္း တစ္ဝက္္တ ြင္ ေႏ ြးသမ ရာသီဥတု၊ ေတာင္ပိုင္း တစ္ဝက္္တ ြင္ အပူပိုင္းရာသီဥတု ျ ဖစ္သည္။ 

ေႏ ြရာသီ ႏငွ့္ ေဆာင္းဦးရာသီတ ြင္ ထုိင္ဖုန္းမုန္တုိင္းဝင္ေရာက္ေလ့႐ ွ ိၿ ပီး ၊ ေဆာင္းရာသီ ႏငွ့္ 

ေႏ ြဦးရာသီတ ြင္ ရာသီဥတု အေျ ပာင္းအလဲမ်ားသည္။ အဝတ္အစားကုိ ၄ရာသီ အလိုက္ ဝတ္စားဆင္ရင္ 

ရန္လုိအပ္သည္။

ေဆာင္းဦးရာသီ ေဆာင္းရာသီ ၁

9月∼ 11月
 ၉လ～၁၁လ

12月∼隔年 2月
၂လ～ေနာက္ႏွစ္ ၂လ

白 天 溫 度 有 時 將 超 過

30℃，但是晚上也可能會
低於 20度，溫差較大。
ေန ့ဘက္တြင္ အပူခ်နိ္သည္ ၃၀ ဒီကရီ 
စင္တီဂရိတ္ ေက်ာ္သာ္လည္း၊ ညတြင္ ၂၀ 
ဒီကရီ စင္တီဂရိတ္ ေအာက္သာ႐ွသိည္

屬溼冷型態，寒流來襲時，

甚至會下降到 10℃以下。
စိုစြတ္ေသာအေအး အမ် ိဳးအစား 
ျဖစ္ေသာေၾကာင့္၊ အေအးစီးဆင္းမႈ 
သက္ေရာက္ေသာအခါ၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ 
၁၀ ဒီကရီ စင္တီဂရိတ္ ေအာက္္ထိ 
က်ဆင္းသည္။

x
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住
　　隨著都市化發展，臺灣目前從市區到鄉間有著各式各樣的

屋宅型態，簡單分類如下：

　 •  公寓：公寓為 4到 5層樓、沒有電梯的集合住宅，通常
屋齡落在 20至 40年之間。

　 •  華廈：一般定義華廈為 10層樓以下，並擁有電梯的集合
住宅。大部分華廈比較少公共設施，也因此公設比例大多

介於 13∼ 25%，基本上應皆設有地下停車場。

　 •  大樓：一般定義大樓為超過 10層樓，並擁有電梯的集合
住宅。大部分還配有中庭花園、地下停車場、警衛管理室、

健身房、游泳池等多樣公共設施。

　 •  透天厝：為獨棟式建築，常見為3層樓透天和4層樓透天。
透天厝多半散置於臺灣中南部、郊區或鄉鎮，大都市由於

地小人稠，這類建築物並不多見。

　 •  三合院：臺灣鄉鎮常見的傳統住屋，壁面採紅磚牆，屋頂
灰黑或暗褐色，呈現閩南建築特色。

大樓
အေဆာက္အဦး

三合院
SanGeYuan

ေနထိုင္ျခင္း

ၿ မိဳ ့၏ တုိးတက္ဖ ြ ံ ့ၿ ဖိဳးမ ွေုၾ ကာင့္၊ ယခုလက္႐ ွ ိ ထုိင္ဝမ္၏ၿ မိဳ ့လယ္မ ွ ေက်းလက္ထိ အိမ္ပံုစံ 

အမ် ိဳးမ ် ိဳး ႐ ွ ိၿ ပီး၊ ႐ိုး႐ိုးစင္းစင္းခ ြ ဲျ ခားရလ ွ်င္။  ။  

 •  တုိက္ခန္း။  ။တုိက္ခန္းသည္ ၄ မ ွ ၅ ထပ္ထိ႐ ွ ိၿ ပီး၊ ဓါတ္ေလခွါး မ႐ ွေိသာ စုေပါင္းအိမ္ယာ ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ အိမ္္၏ 

သက္တမ္းသည္ ၂၀ မ ွ ၄၀ ႏစွ္ အၾ ကား ႐ ွသိည္။

 •  ဓါတ္ေလခွါးတုိက္။  ။ဓါတ္ေလခွါးတုိက္သည္ အမ်ားအားျ ဖင့္ ၁၀ ထပ္ေအာက္ ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ 

ဓါတ္ေလခွါး႐ ွေိသာ စုေပါင္းအိမ္ယာ ျ ဖစ္သည္။ လက္႐ ွတိ ြင္ ပုံမနွ္အားျ ဖင့္ အမ်ားျ ပည္သူ သုံး ေနရာ 

နည္းၿ ပီး၊ အမ်ားျ ပည္သူသုံး အခ် ိဳးသည္ ၁၃-၂၅ %ျ ဖစ္သည္။ အေျ ခခံအားျ ဖင့္ ေျ မေအာက္ 

ကားပါကင္႐ ွသိည္။ 

 •  အေဆာက္အဦး။  ။ႏိုင္ငံတ ြင္း အမ်ားဆုိလုိေသာ အေဆာက္အဦးသည္ ၁၀ထပ္အထက္ ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ 

ဓါတ္ေလခွါး႐ ွေိသာ စုေပါင္းအိမ္ယာ ျ ဖစ္သည္။အမ်ားအားျ ဖင့္ ဝင္းျ ခံတ ြင္း ပန္းဥယ်ာဥ္၊ 

ေျ မေအာက္ ကားပါကင္၊ လုံျ ခံဳေရးအေစာင့္ စီမံခန္ ့ခ ြေဲရး ႐ ွ ု ံးခန္း၊ အားကစားခန္း၊ ေရကူးကန္ 

အစ႐ ွသိည့္ အမ်ားျ ပည္သူသုံးမ ်ား ပါဝင္သည္။

 •  လုံးခ ်င္းတုိက္။  ။လုံးခ ်င္းတုိက္သည္ သီးသန္ ့ ပုံမနွ္အားျ ဖင့္ ၃ ထပ္မ ွ ၄ ထပ္ လုံးခ ်င္း ျ ဖစ္သည္။ 

အမ်ားအားျ ဖင့္ လုံးခ ်င္းတိုက္မ ်ားသည္ ထိုင္ဝမ္၏ အလယ္ပိုင္း ႏငွ့္ ေတာင္ပိုင္းတ ြင္ ပ ် ံ့ႏ ွ ံ ့ေနၿ ပီး၊ 

ဆင္ေျ ခဖံုး သုိ ့မဟုတ္ ၿ မိဳ ့တ ြင္းတ ြင္႐ ွေိသာ္လည္း၊ လူဦးေရ ထူထပ္ေသာ ၿ မိဳ ့ထဲတ ြင္၊ 

ဤအေဆာက္အဦး ျ မင္ရခဲသည္

 •  ထိုင္ဝမ္၏ ႐ိုးရာ အေဆာက္အဦး ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ အနီေရာင္ အုတ္နံရံ၊ အိမ္ေခါင္မိုးသည္ မီးခိုးေရာင္ သုိ 

့မဟုတ္ အညိဳရင့္ေရာင္၊ ထိုင္ဝမ္၏ ထူးျ ခားေသာ ဗိသုကာအေဆာက္အဦးျ ဖစ္သည္။
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行
　　臺灣交通無論是對內或是對外聯繫，皆相當便利。以下為

臺灣重要的大眾運輸交通網絡介紹：

1.  航空：搭乘飛機快速又便利，搭乘前請務必先向航空公司預
訂機位，各大旅行社亦受理代訂機位及購票事宜。前往機場

報到時，請務必攜帶身分證明文件（國人出示護照或身分證；

外籍人士出示護照）以辦理登機手續。

 (1)  國際航線方面，目前計有臺灣桃園國際機場、臺北 (松山 ) 
國際機場、臺中國際機場及高雄國際機場等，提供國際

航線服務。

 (2)  目前我國國際機場均設有「入出國自動查驗
通關系統 e-Gate」之服務，歡迎多加利用，
相關事項請查閱 https://www.immigration.
gov.tw/5382/5385/7445/7889/。

 

航空飛機
ေလေၾကာင္း ေလယာဥ္ပ် ံ

e-Gate

蘭嶼航空站

綠島航空站

臺東航空站

花蓮航空站

嘉義航空站

臺南航空站

高雄國際航空站

七美航空站

望安航空站

馬公航空站
臺中航空站

金門航空站

南竿航空站

北竿航空站 臺北國際航空站

 航空站分佈圖（註 5）
ေလေၾကာင္း ေလဆိပ္ေျမပံု (မွတ္ခ်က္ ၅)

သြားလာျခင္း

ထုိင္ဝမ္၏ သယ္ယူပို 

့ေဆာင္ေရးသည္ ျ ပည္တ ြင္းသို 

့မဟုတ္ ျ ပည္ပႏငွ့္ ဆက္သ ြယ္ရန္ 

အလ ြန္ အဆင္ေျ ပပါသည္။ 

ထုိင္ဝမ္၏ အဓိက သယ္ယူပို 

့ေဆာင္ေရးသည္ ေအာက္ပါ 

အတိုင္း ျ ဖစ္သည္။

၁။  ေလေၾ ကာင္းသယ္ယူပို 

့ေဆာင္ေရး။  ။ေလယာဥ္ပ ် ံ

စီးျ ခင္းသည္ လ်င္ျ မန္ၿ ပီး 

အဆင္ေျ ပသည္၊ ေလယာဥ္ပ ် ံ

မစီးမီ ေလယာဥ္ပ ် ံ

ကုမ ၸဏီတ ြင္ 

ေလယာဥ္ေနရာအတ ြက္ 

ဘ ြတ္ကင္ယူရမည္။ အဓိက ခရီးသ ြား ေအဂ်င္စီမ ်ားလည္း ေလယာဥ္လက္မတ္ွ ႏငွ့္ ေနရာ  အတ ြက္ 

လက ၡ ံ စီစဥ္မည္။ ေလဆိပ္သုိ ့သ ြားေရာက္၍ မတ္ွပံုတင္စဥ္၊ စစ္ေဆးရန္အတ ြက္ (ႏိုင္ငံသားသည္ 

ႏိုင္ငံကူးလက္မတွ္ သုိ ့မဟုတ္ ႏိုင္ငံသားမတ္ွပံုတင္၊ ႏိုင္ငံျ ခားသားသည္ ႏိုင္ငံကူးလက္မတ္ွ ) 

အေထာက္အထား စာရ ြက္စာတမ္းမ ်ား ပါရမည္။

 (၁)  ႏိုင္ငံတကာလမ္းေၾ ကာင္းသည္၊ လက္႐ ွတိ ြင္ အဓိက ဝန္ေဆာင္မ ႈ ေပးေသာ 

အျ ပည္ျ ပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္မ ်ားမာွ ထုိင္ဝမ္ ေထာင္ယ ြမ္ အျ ပည္ျ ပည္ ဆုိင္ရာေလဆိပ္၊ 

ထိုင္ေပ(စုန္းစန္း) အျ ပည္ျ ပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္၊ ထုိင္က် ံဳးအျ ပည္ျ ပည္ ဆုိင္ရာေလဆိပ္ ႏငွ့္ 

ေကာင္းရ ွဳန္ အျ ပည္ျ ပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္တုိ ့ျ ဖစ္သည္။ 

 (၂)  ယခု ထုိင္ဝမ္ႏိုင္ငံ အျ ပည္ျ ပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္မ ်ားတ ြင「္e-Gate မ ွ ႏိုင္ငံတ ြင္းသုိ ့ ဝင္ထ ြက္ 

အလိုအေလ်ာက္ စစ္ေဆးျ ခင္းႏငွ့္ အေကာက္ခ ြန္ ရ ငွ္းလင္းေရး စနစ」္ကုိတပ္ဆင္ထားၿ ပီး၊ 

မ ်ားမ ်ား အသုံးျ ပဳရန္ ႀ ကိဳဆုိၿ ပီး၊ ေက်းဇူးျ ပဳ၍ သက္ဆုိင္ရာ အေၾ ကာင္းအရာမ်ားကို 

ေလ့လာပါ။  https://www.immigration.gov.tw/5382/5385/7445/7889/
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(3)  國內定期航線方面，目前計有 4家航空公司往返臺灣主
要城市與離島之間交通，其中，高雄、臺北松山、花蓮、

澎湖、臺南、臺東、金門、臺中、嘉義、北竿、南竿、

望安、七美、綠島及蘭嶼等機場均提供國內航線服務。

2.  公車：行駛於市區內，多屬短程搭乘，各縣市皆有市區公車
服務，票價因行駛距離而異，是臺灣民眾常用的大眾運輸交

通工具。

3.  客運：指往來於各城市間的長途客運，票價通常較搭乘飛機
或是火車便宜。

4.  捷運：臺北、新北、桃園、臺中及高雄均有大眾捷運設施

 (1)  臺北捷運：密集的班車搭配接駁公車系統，形成了都會
便捷交通網絡，

帶給民眾前所

未有之便利性。

臺北捷運已通

車路線有文湖

線、淡水信義

線、松山新店

線、中和新蘆線

及板南線等 5
條，十分便捷。 公車

ဘတ္စ္ကား

臺北捷運
ထိုင္ေပ MRT

 (၃)  ျ ပည္တ ြင္းပံုမနွ္ လမ္းေၾ ကာင္း အေနျ ဖင့္၊ထိုင္ဝမ္၏ ေလေၾ ကာင္း သယ္ယူ ပုိ ့ေဆာင္ေရးသည္ 

အဓိက ၿ မိဳ ့မ ်ားႏငွ့္ အစ ြန္အဖ်ား ကၽ ြန္းမ ်ားၾ ကားတ ြင္ ေလယာဥ္ ၄ ကုမ ၸဏီက သယ္ယူပို 

့ေဆာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မ ွမု ်ား ေပးသည္။ 

၂။  ဘတ္စ္ကား။  ။ယာဥ္မ ်ားသည္ ၿ မိဳ ့ျ ပေဒသမ်ားတ ြင္ ေမာင္းႏငွ္ၿ ပီး၊အမ်ားအားျ ဖင့္ ခရီးတုိ စီးနင္းသူ 

မ ်ားၿ ပီး၊ ၿ မိဳ ့နယ္တုိင္းတ ြင္ ၿ မိဳ ့ျ ပ ဘတ္စ္ကား ဝန္ေဆာင္မ ႈ ႐ ွသိည္။ ခရီးအက ြာအေဝး အရ လက္မတ္ွ 

တန္ဖိုး မတူၾ ကပါ၊ ထိုင္ဝမ္လူထုသည္ အမ်ားအားျ ဖင့္ ျ ပည္သူ ့သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရးကို 

အသုံးျ ပဳမ ်ားသည္။

၃။  ခရီးသည္ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး။  ။ၿ မိဳ ့ႀ ကီးမ ်ားအၾ ကား ခရီးေဝး ခရီးသ ြား ခရီးသည္ သယ္ယူပို 

့ေဆာင္ေရးကုိ ဆုိလိုသည္။ လက္မတ္ွ တန္ဖိုးသည္ ေလယာဥ္ခ သုိ ့မဟုတ္ ရထားခ ထက္ပို၍ 

ေစ်းခ ် ိဳသည္။

၄။  MRT။  ။ထိုင္ေပ၊ နယူးထုိင္ေပ၊ ေထာင္ယ ြမ္၊ ထုိင္က် ံဳး ႏငွ့္ ေကာင္းရ ွဳန္ တုိ ့တ ြင္ MassRapid Transit စနစ္ 

(၁)  ထုိင္ေပ MRT။  ။အေခါက္ေရ မ်ားေသာရထားႏငွ့္ တ ြဖဲက္၍ ဆက္ႏ ြယ္ေနေသာ ဘတ္စ္ကားစနစ္၊ 

အဆင္ေျ ပ သယ္ယူပို 

့ေဆာင္ေရး က ြန္ယက္ကုိ 

အေကာင္အထည္ ေဖၚၿ ပီး၊ 

လူထုအတ ြက္ မၾ ကံဳစဖူး 

အဆင္ေျ ပမ ႈကုိ 

ျ ဖစ္ေပၚေစသည္။ ထုိင္ေပ 

MRT လုိင္းေၾ ကာင္းမ ်ားမာွ 

ဝန္ဟူလုိင္း၊ တန္ ့ေစ ြ 

႐ငွ့္ရိလုိင္း၊ စုန္းစန္း ႐ငွ္းတ်န္ 

့လိုင္း၊ က် ံဳးေဟာ္ ႐ငွ္းလူလိုင္း 

ႏငွ့္ ပန္နန္လုိင္း စသည့္ ၅ 

လိုင္းေၾ ကာင့္ အလ ြန္ 

အဆင္ေျ ပပါသည္။
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 •  票價、票務介紹

 ◎  「單程票」票價依各站距離遠近而定，目前是新臺幣 20
元至新臺幣 65元不等。此外，由服務臺出售之「一日
票」，票價為新臺幣 150元，在有效期間內可不限次數
搭乘，每次搭乘限一人使用。

 ◎  悠遊卡及一卡通，是一張整合捷運系統、公車、停車場、
特約機構等付費方式的多功能電子票證，具有方便攜帶、

安全及無須找零之優點，並可於捷運站或便利商店加值。

臺北捷運圖
ထိုင္ေပ MRT ေျမပံု

一卡通
iPASS

悠遊卡
EASYCARD

 •  လက္မတ္ွဖိုး၊ လက္မတ္ွအမ် ိဳးအစား

 ◎  「တလမ္းသ ြား လက္မတ္ွ」လက္မတ္ွဖိုးသည္ မတွ္တုိင္ အက ြာအေဝးေပၚ မူတည္၍ NT $ ၂၀ မ ွ 

NT $ ၆၅ ယ ြမ္ထိ စသည္ျ ဖင့္႐ ွသိည္။ ဝန္ေဆာင္မ ႈေကာင္တာမ ွ ေရာင္းေသာ 「တေန ့တာ 

လက္မတ္ွ」သည္NT $၁၅၀ ယ ြမ္ ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ တေန ့တာ ကာလ အခ်နိ္အတ ြင္း အေခါက္ေရ အကန္ 

့သတ္မ႐ ွ ိ တစ္ဦးတည္းသာ စီးႏငွ္းခ ြင့္႐ ွသိည္။

 ◎  (EASYCARD) Yo Yo ကတ္္ ႏငွ့္ iPASS သည္ MRT စနစ္၊ ဘတ္စ္ကား၊ ကားပါကင္၊ 

အထူးဆက္ႏ ြယ္ တည္ေထာင္ထားေသာ ဌာနမ်ားတ ြင္ ေင ြေပးေခ်ႏိုင္သည့္ အီလက္ထေရာနစ္ 

ေင ြေပးေခ်မ ႈ စနစ္ ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ သယ္ယူရန္လ ြယ္ကူၿ ပီး၊ လုံျ ခံဳ၍ အေၾ က ြမ ်ားကုိ ယူေဆာင္ရန္ 

မလုိပါ။ MRT ဘူတာ႐ံု ႏငွ့္ စတုိးဆုိင္မ ်ားတ ြင္ ေင ြသ ြင္း၍ ရသည္။ 
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 (2)  桃園機場捷運：桃園機場捷運是亞洲第四條機場捷運，
主要服務桃園國際機場之聯外交通，自臺北車站經桃園

國際機場至中壢車站，橫跨臺北市、新北市及桃園市三

市，於 106年 3月 2日正式營運，提供國內外旅客更完
善且便捷的交通旅遊服務。

 •  票價、票務介紹

 ◎  「單程票」票價依各站距離遠近而定，目前是新臺幣 30
元至新臺幣 160元不等。臺北車站至桃園國際機場單程
票價約為新臺幣 160元左右。

桃園機場捷運
ေထာင္ယြမ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ ္MRT

桃園國際機場捷運圖
ေထာင္ယြမ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ MRT ေျမပံု

 (၂)   ေထာင္ယ ြမ္ေလဆိပ္ MRT။  ။ ေထာင္ယ ြမ္ေလဆိပ္ MRTသည္ အာ႐တွ ြင္ 

၄လုိင္းေျ မာက္္ေလဆိပ္ MRT ျ ဖစ္သည္။ အဓိကဝန္ေဆာင္မ ႈသည္ ေထာင္ယ ြမ္ေလဆိပ္မ ွ 

အျ ခားေဒသသုိ ့ ဆက္ႏ ြယ္ေနေသာ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ ထုိင္ေပဘူတာမ ွ 

ေထာင္ယ ြမ္ေလဆိပ္ ကေန က် ံဳးလိဘူတာရံုထိ ေရာက္ၿ ပီး၊ ထုိင္ဝမ္သက ရၠာဇ္ ၁၀၆ ခုႏစွ္ ၃လ ၂ 

ရက္ေန ့တ ြင္ ထုိင္ေပၿ မိဳ ့ကုိ ျ ဖတ္သန္းကာ နယူးထုိင္ေပၿ မိဳ ့ ႏငွ့္ ေထာင္ယ ြမ္ ၃ၿ မိဳ ့ သုိ ့ 

တရားဝင္ ဝန္ေဆာင္မ ႈကုိ စတင္ ခဲ့ပါသည္။ ဤသည္ 

ျ ပည္တ ြင္း ျ ပည္ပ ခရီးသ ြားလာမ ႈ ပုိမို 

ေကာင္းမ ြန္ျ ခင္းႏငွ့္ အဆင္ေျ ပျ ခင္း ဝန္ေဆာင္မ ႈကုိ 

အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့သည္။

 •  လက္မတ္ွဖိုး၊ လက္မတ္ွအမ် ိဳးအစာ

 ◎  တလမ္းသ ြား လက္မတ္ွ」လက္မတ္ွဖိုးသည္ မတွ္တုိင္ 

အက ြာအေဝးေပၚ မူတည္၍ NT $၃၀ မ ွ NT $၁၆၀ 

ယ ြမ္ထိ စသည္ျ ဖင့္႐ ွသိည္။ ယခုလက္႐ ွတိ ြင္ 

ထိုင္ေပဘူတာမ ွ ေထာင္ယ ြမ္ေလဆိပ္ထိ တလမ္းသ ြား 

လက္မတ္ွဖိုးသည္ NT $၁၆၀ ယ ြမ္ ျ ဖစ္သည္။
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 (3)  臺中捷運：臺中捷運路網範圍預計涵蓋臺中市及彰化縣，
路線包括綠線、藍線、機場捷運、屯區捷運等，其中綠

線將延伸至彰化、大坑，預計於 109年底通車。

臺中捷運試運圖
ထိုင္က် ံဳး MRT စမ္းသပ္ ဝန္ေဆာင္မႈ

 (၃)    ထုိင္က် ံဳး MRT။  ။ထုိင္က် ံဳး MRT က ြန္ယက္ အပါအဝင္မာွ ထုိင္က် ံဳးၿ မိဳ ့ႏငွ့့္ က်န္းဟ ြေကာင္တီ 

ျ ဖစ္သည္။ လမ္းေၾ ကာင္းတ ြင္ အစိမ္းေရာင္လုိင္း၊ အျ ပာေရာင္လုိင္း၊ MRT ေလဆိပ္လုိင္း၊ 

MRTထ ြန္ခၽ ြ ီး လုိင္း စသည္တို ့ပါဝင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ အစိမ္းလုိင္းမ ွ ဆက္လက္၍ က်န္းဟ ြ၊ 

သာ့ခန္းထိ တုိးခ ် ဲ့ကာ MRTအစိမ္းေရာင္လုိင္းသည္ ထုိင္ဝမ္သက ရၠာဇ္ ၁၀၉ ခုႏစွ္ ႏစွ္ကုန္တ ြင္ 

ယာဥ္အသ ြားအလာ စတင္လိမ့္မည္။
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 (4)  高雄捷運：高雄捷運目前有紅、
橘兩線及輕軌，亦串連台灣高

鐵、臺鐵及高雄國際機場，提

供市民及遊客便利的運輸網絡

和旅遊觀光。

 •  票價、票務介紹

 ◎  「單程票」票價依各站距離遠
近目前是新臺幣 20元至新臺幣
65元不等。而由服務臺出售之
「一日票」，票價是新臺幣 150元，在有效期間內可不
限次數搭乘，每次搭乘限一人使用。另有二日票等可以

提供選購。

高雄捷運
ေကာင္းရွဳန္ MRT
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高雄捷運圖
ေကာင္းရွဳန္ MRT ေျမပံု

 (၄) ေ ကာင္းရ ွဳနM္RT။  ။ယခုလက္႐ ွ ိ ေကာင္းရ ွဳနM္RT တ ြင္ အနီေရာင္ေရာင္လုိင္း၊ 

လိေမ ၼာ္ေရာင္လုိင္းႏငွ့္ ေပါပ့ါးေသာ ရထားလမ္း ႐ ွ ိၿ ပီး၊ ေကာင္းရ ွဳနM္RT သည္ 

ထိုင္ဝမ္အျ မန္ရထား၊ ထုိင္ဝမ္္ရထားႏငွ့္ေကာင္းရ ွဳန္အျ ပည္ျ ပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္တုိ ့ႏငွ့္ 

ခ ်တ္ိဆက္၍၊ လူထုႏငွ့္ ခရီးသည္မ်ား ခရီးသ ြားလာမ ႈ ပုိမို လ ြယ္ကူျ ခင္းႏငွ့္ အဆင္ေျ ပျ ခင္း 

ဝန္ေဆာင္မ ႈကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့သည္။

 •  လက္မတ္ွဖိုး သတင္းအခ်က္အလက္ ႏငွ့္လက္မတွ္အမ် ိဳးအစားသတင္းအခ်က္အလက္

 ◎  「တလမ္းသ ြား လက္မတ္ွ」လက္မတွ္ဖိုးသည္ မတွ္တုိင္ အက ြာအေဝးေပၚ မူတည္၍ NT $ ၂၀ မ ွ 

NT $၆၅ ယ ြမ္ထိ စသည္ျ ဖင့္႐ ွသိည္။ ဝန္ေဆာင္မ ႈေကာင္တာမ ွ ေရာင္းေသာ 「တေန ့တာ 

လက္မတ္ွ」သည္NT $၁၅၀ ယ ြမ္ ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ တေန ့တာ ကာလ အခ်နိ္အတ ြင္း အေခါက္ေရ အကန္ 

့သတ္မ႐ ွ ိ တစ္ဦးတည္းသာ စီးႏငွ္းခ ြင့္႐ ွသိည္။ ထုိ ့အျ ပင္ ၂ ရက္ လက္မတ္ွကုိလည္း ေ႐ ြးခ ်ယ္ 

ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။
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台灣高鐵
ထိုင္ဝမ္အျမန္ရထား

5.  台灣高速鐵路：臺灣大眾交通運輸已發展至高速鐵路，拉近
城市間的距離，使臺北至高雄成為一日生活圈。由北至南包

含 12個車站：南港、臺北、板橋、桃園、新竹、苗栗、臺中、
彰化、雲林、嘉義、臺南、左營。

6.  臺灣鐵路：臺灣環島鐵路網的各線火車，緊密地連繫著本島
各大小城市，為乘客提供安全舒適的列車服務。客運火車依

其等級，分為區間車、復興號、莒光號及自強號數種，遊客

可依遊覽時間、經濟能力或搭乘目的加以選擇。連續假日期

間，欲搭乘火車的遊客最好能提前預訂車票，以免影響行程。

7.  海運：基隆、臺中、高雄及花蓮為客輪主要停靠之國際港。
臺灣與各離島及金門、澎湖和連江縣間之交通，以飛機為

主，客輪為輔。

臺灣鐵路
ထိုင္ဝမ္မီးရထား

၅။  ထုိင္ဝမ္အျ မန္ရထား။  ။ထိုင္ဝမ္အမ်ားျ ပည္သူ သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး အျ မန္ႏ ႈန္း ရထားလမ္း ဖ ြ ံ 

့ၿ ဖိဳးတုိးတက္မ ႈေၾ ကာင့္၊ ၿ မိဳ ့ႀ ကီးမ ်ား အၾ ကား အေဝး မ႐ ွ ိ၊ ထုိင္ေပမ ွ ေကာင္းရ ွဳန္သုိ ့ တေန 

့တာခရီးစဥ္ ျ ဖစ္ေစသည္။ ေတာင္မေွျ မာက္ထိ  အပါအဝင္ ၁၂ ဘူတာမ်ားမာွ။  ။နန္ကန္၊ ထုိင္ေပ၊ 

ပန္ေခ ်ာင္၊ ေထာင္ယ ြမ္၊ ႐ငွ္းၾ ကဴ၊ ေျ မာင္လိ၊ ထုိင္က် ံဳး၊ က်န္းဟ ြ။ ယ ြင္လင္၊ က်ားရိ၊ ထုိင္နန္၊ က် ိဳရင္။ 

၆။  ထုိင္ဝမ္မီးရထား။  ။ထုိင္ဝမ္ ကၽ ြန္းပတ္လည္၏ မီးရထားက ြန္ယက္ ရထား လမ္းေၾ ကာင္း တုိင္းသည္၊ 

ထိုင္ဝမ္ကၽ ြန္း၏ၿ မိဳ ့ႀ ကီးၿ မိဳ ့ေသး တုိ ့ႏငွ့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ခ ်တ္ိဆက္ၿ ပီး၊ ခရီးသည္မ်ား အဆင္ေျ ပ 

လံုျ ခံဳ ၿ ပီး သက္ေတာင့္သက္သာ ႐ ွေိသာ မီး ခရီးသ ြားလာေရးဝန္ေဆာင္မ ႈကုိ ေပးပါသည္။ မီးရထား 

ခရီးသည္ ပုိ ့ေဆာင္ေရး သည္ အဆင့္အလုိက္ ၾ ကားရထား၊ ဖု႐ငွ္းေဟာက္၊ ကၽ ြကီ ြမ္းေဟာက္ႏငွ့္ 

က်ည့္ခ ်န္ေဟာက္ ဟူ၍ အမ်ားအျ ပား ခ ြ ဲျ ခားထားသည္။ ခရီးသည္မ်ားက ခရီးသ ြားမည့္ အခ်နိ္၊ 

ေင ြေၾ ကးအင္အား အလုိက္ ႀ ကိဳက္ႏစွ္သက္သလို ေ႐ ြးခ ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။ဆက္တုိက္ 

အားလပ္ရက္မ်ားတ ြင္ မီးရထားစီးၿ ပီး ခရီးသ ြားလုိပါက ခရီးစဥ္ကုိ မထိခိုက္ ေစရန္ အေကာင္းဆုံး 

ႀ ကိဳတင္၍ လက္မတ္ွကုိ ဘ ြတ္ကင္ လုပ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

၇ ။  ေရေၾ ကာင္း သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး။  ။က်းီလုံ၊ ထုိင္က် ံဳး၊ ေကာင္းရ ွဳန္ႏငွ့္ ဟ ြားလ်န္တို ့သည္ 

ခရီးသည္တင္ သေဘ ၤာ ဆုိက္ကပ္သည့္ အဓိက အျ ပည္ျ ပည္ ဆုိင္ရာ ဆိပ္ကမ္းျ ဖစ္သည္။ ထုိင္ဝမ္ႏငွ့္ 

ကၽ ြန္းမ ်ား၊ က်င္းမင္၊ ဖုန္ဟူ ႏငွ့္ လ်န္က်န္း ေကာင္တီၾ ကား တုိ ့၏ အဓိက သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရးသည္ 

ေလယာဥ္ပ ် ံျ ဖစ္ၿ ပီး၊ ဒုတိယ အေနႏငွ့္ ေရေၾ ကာင္း သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး ျ ဖစ္သည္။
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8. 日常交通工具

 (1)  公共自行車：使用電子無人自動化管理系統，提供自行
車（甲地租乙地還）的租賃服務，同時達到環保與節能

之目的，打造全新的通勤文化。臺灣公共自行車目前分

布縣市及通用名稱如下： 

臺北市、新北市、桃園市、

新竹市、苗栗縣、彰化縣
YouBike

臺中市 iBike

臺南市 T-Bike

高雄市 CityBike

屏東縣 Pbike

金門縣 KBike

 (2)  機車：又稱摩托車，因騎乘、停放方便，是臺灣最重要的代
步工具之一。

 (3)  計程車：臺灣計程車除了 APP預
約之多元化服務車款以外，車身一

律漆為黃色，並懸掛白底紅字車

牌、車頂置放「TAXI」或「出租汽
車」燈箱。臺灣絕大多數計程車以

里程數計費，另有延滯計時、夜間

加成、春節運價等的例外計費方

式。

臺灣公共自行車分佈縣市 各地通用名稱

臺北市公共自行車
ထိုင္ဝမ္ျပည္သူသံုးစက္ဘီး

臺
灣
計

程
車

  ထိုင္ဝမ္အငွားကား

၈။   ေန ့စဥ္သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး

 (၁)  ျ ပည္သူသုံးစက္ဘီး။  ။အီလက္ထေရာနစ္ လူသူမဲ့ 

အလိုအေလ်ာက္ စီမံခန္ ့ခ ြမဲ ႈ စနစ္ကို အသုံးျ ပဳၿ ပီး၊ (က 

ေနရာမငွာွးစီးၿ ပီး ခ ေနရာတ ြင္ ျ ပန္အပ)္ စက္ဘီးအငာွး 

ဝန္ေဆာင္မ ႈ၊ တစ္ခ ်နိ္တည္းမာွပင္ ပတ္ဝန္းက်င္ 

ေစာင့္ေ႐ ာွက္ေရးႏငွ့္ စ ြမ္းအင္ေခၽ ြတာေရး ရည္႐ ြယ္ခ ်က္ျ ဖင့္၊ 

ခရီးသ ြား ယဥ္ေက်းမ ႈ အသစ္ကို တည္ေဆာက္ေစသည္။ ထုိင္ဝမ္ ျ ပည္သူသုံးစက္ဘီးမ ်ား 

႐ ွေိသာ ေကာင္တီမ ်ား ႏငွ့္ အမ်ားသံုး အမည္မာွ ေအာက္ေဖၚျ ပပါ အတုိင္းျ ဖစ္သည္။

ထိုင္ေပၿမိဳ ့၊ နယူး ထိုင္ေပၿမိဳ ့၊ ေထာင္ယြမ္ၿမိဳ ့၊ ႐ွင္းၾကဴ ၿမိဳ ့၊ ေျမာင္လိ 
ေကာင္တီ၊ က်န္းဟြ ေကာင္တီ 

YouBike

ထိုင္က် ံဳးၿမိဳ ့ iBike

ထိုိုင္နန္ၿမိဳ ့ T-Bike

ေကာင္းရွဳန္ၿမိဳ ့ CityBike

ဖိန္တုန္းေကာင္တီ Pbike

က်င္းမင္ေကာင္တီ KBike

 (၂)  ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္။  ။ဆိုင္ကယ္လုိ ့လည္းေခၚၿ ပီး၊ စီးရလ ြယ္ကူ ရပ္ရ အဆင္ေျ ပ ေသာေၾ ကာင့္ 

ထိုင္ဝမ္၏ အဓိက သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရး နည္းလမ္း တစ္ခုပါ။

 (၃)  အငာွးကား။  ။ထိုင္ဝမ္၏ အငာွးကားမ်ားတ ြင္ APP ႀ ကိဳတင္ မာွၾ ကားထားသည္ ့ 

အမ် ိဳးမ ် ိဳးေသာ ဝန္ေဆာင္မ ႈေပး ယဥ္မ ်ား အျ ပင္၊ အငာွးကားမ်ား အေရာင္သည္ 

အဝါေရာင္ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ အျ ဖဴခံတ ြင္ အနီေရာင္ စာလံုး ပါေသာ လုိင္စင္ျ ပားကုိ ခ ်တ္ိထားသည္။

「TAXI」 သုိ ့မဟုတ္「အငာွးကား」စေသာ အလင္းေသတ ာၱကို ကားေပၚတ ြင္ တင္ထားသည္။ 

ထိုင္ဝမ္၏ အငာွးကား ကားခသည္ အမ်ားအားျ ဖင့္ မုိင္အက ြာအေဝးေပၚ မူတည္၍ တ ြက္ခ်က္ၿ ပီး၊ 

ေႏာွင့္ေနးွမ ႈ အတ ြက္လည္း ႐ ွေိသးသည္။ ညအခ်နိ္တ ြင္ ပုိေပးရၿ ပီး၊ တ႐ုတ္ႏစွ္သစ္ကူး 

အခ်နိ္တ ြင္ အဆပိုတ ြက္သည့္ ခၽ ြင္းခ ်က္ေင ြ ေတာင္းခံနည္းျ ဖင့့္ တ ြက္ခ ်က္သည္။

ထိငု္ဝမ္ ျပည္သူသုံးစက္ဘီးမ်ား 
႐ွေိသာ ေကာင္တီမ်ား

အမ်ားသံုး 
အမည္
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育樂／夜市文化
育樂

　　在臺灣，休假日除了週休二日之外，還有國定假日，民眾

可擁有充分休閒時間。

　　臺灣旅遊資源豐富，例如富有盛名的日月潭、阿里山的小

火車以及雲海日出、溪頭綠林、花蓮海岸等自然景觀。另外，

九份、鹿港、大甲、大溪等小鎮老街風光，近年來也受到遊客

們喜愛。臺灣重要旅遊資訊，請至交通部觀光局 https://www.
taiwan.net.tw/查詢，資源豐富，可多加利用。

1. 臺灣地區熱門景點：

 (1) 文教科學類

 •  北部地區：國立故宮博物院、國立中正紀念堂、國立歷史
博物館、國立國父紀念館、國家兩廳院、國立臺灣博物

館、國立臺灣科學教育館、國立臺灣藝術教育館、國家人

權博物館、國立海洋科技博物館、國立傳統藝術中心。

國立故宮博物院
အမ် ိဳးသားနန္းေတာ္ ျပတိုက္

အပန္းေျဖျခင္း / ညေစ်းယဥ္ေက်းမႈ

အပန္းေျဖျခင္း
ထိုင္ဝမ္တ ြင္ တစ္ပတ္လ ွ်င္ အားလပ္ရက္ ႏစွ္ရက္ ႐ ွသိည့္အျ ပင္ အမ် ိဳးသား အားလပ္ရက္မ ်ား 

႐ ွေိသာေၾ ကာင့္၊ ျ ပည္သူလူထုတုိ ့ အနားယူ အပန္းေျ ဖရန္ အခ်နိ္ လုံလံုေလာက္ေလာက္ ႐ ွပိါသည္။

ထိုင္ဝမ္တ ြင္ ခရီးသ ြား အရင္းအျ မစ္မ ်ား ၾ က ြယ္ဝၿ ပီး၊ ဥပမာအားျ ဖင့္ နာမည္ေက်ာ္ ေန-လကန္၊ 

အားလီစန္း မီးရထားႏငွ့္ တိမ္ျ ပင္လယ္၊ ေနထ ြက္ျ ခင္းကုိရ ႈစားျ ခင္း၊ ရ ွ ီးထုိအစိမ္းေရာင္ သစ္ေတာ၊ 

ဟ ြားလ်န္ကမ္းေျ ခ အစရ ွသိည့္ သဘာဝရ ႈခင္းတို ့ ျ ဖစ္ပါသည္။ ထုိ ့အျ ပင္ က် ိဳဖန္ ့၊ လုကန္၊ သာ့က်ာ၊ 

သာ့ရ ွ ီး အစရ ွသိည့္ ၿ မိဳ ့လမ္းမ ်ား၏ ေတာေတာင္ရ ႈခင္း၊ မၾ ကာေသးမီ ႏစွ္မ ်ားအတ ြင္း ခရီးသ ြားမ ်ား၏ 

ႏစွ္သက္လည္ပတ္ေသာ ေနရာမ်ား ျ ဖစ္သည္။ ထုိင္ဝမ္ရဲ ့ အဓိက ခရီးသ ြား သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

ဆက္သ ြယ္ေရး ခရီးသ ြားလာေရး ဝန္ႀ ကီးဌာနဝက္ဘ္ဆုိက္ https://www.taiwan.net.tw/တ ြင္ရ ာွေဖ ြ 

ႏိုင္ပါသည္။ အရင္းအျ မစ္မ ်ား ၾ က ြယ္ဝ၍၊ မ ်ားမ ်ား အသုံးျ ပဳၾ ကပါ။ 

၁။ ထုိင္ဝမ္၏ လူႀ ကိဳက္မ ်ား ဆ ြေဲဆာင္မ ႈ ေနရာမ်ား

 (၁)  ယဥ္ေက်းမ ႈႏငွ့္ ပညာေရးသိပ ၸ ံ

  •  ေျ မာက္ပိုင္းေဒသ။  ။ အမ် ိဳးသားနန္းေတာ္ျ ပတုိက္၊ အမ် ိဳးသား ခ ်န္ေကရ ွတ္ိ 

သတိရေအာက္ေမ့ခန္းမ၊ အမ် ိဳးသား သမိုင္းျ ပတုိက္၊ အမ် ိဳးသား ဆ ြန္ယက္ဆင္ 

သတိရေအာက္ေမ့ခန္းမ၊ အမ် ိဳးသား ကဇာတ္ရံုႏငွ့္ ေဖ ်ာ္ေျ ဖပ ြ ဲ ခန္းမ၊ အမ် ိဳးသား ထုိင္ဝမ္ျ ပတုိက္၊ 

အမ် ိဳးသား ထုိင္ဝမ္ သိပ ၸ ံ ပညာေရးစင္တာ၊ အမ် ိဳးသား ထုိင္ဝမ္ ဝိဇ ၹာပညာေရးစင္တာ၊ လူ ့အခ ြင့္ 

အေရးဆုိင္ရာ အမ် ိဳးသား ျ ပတုိက္၊
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 •  中部地區：國立自然科學博物館、國立臺灣美術館、臺
中國家歌劇院、國立臺灣工藝研究發展中心。

 •  南部地區：國立故宮博物院南部院區、國立臺灣文學館、
國立臺灣歷史博物館、國立科學工藝博物館、衛武營國

家藝術文化中心、國立海洋生物博物館、國立臺灣史前

博物館南科考古館。

 •  東部、離島地區：國立臺灣史前文化博物館（同註 5）。

國立臺灣文學館 
ထိုင္ဝမ္အမ် ိဳးသား စာေပျပတိုက္

 •  အလယ္ပိုင္းေဒသ။  ။ အမ် ိဳးသား သဘာဝသိပ ၸ ံ ျ ပတိုက္၊ အမ် ိဳးသား ထုိင္ဝမ္ အႏုပညာ ျ ပတိုက္၊ 

ထိုင္က် ံဳး အမ် ိဳးသား ေအာ္ပရာ ဇာတ္ရံု၊ အမ် ိဳးသား ထုိင္ဝမ္ နည္းပညာ သုေတသနႏငွ့္ ဖ ြ ံ 

့ၿ ဖိဳးတုိးတက္ေရး ဗဟုိဌာန။ 

 •  ေတာင္ပိုင္းေဒသ။  ။ အမ် ိဳးသား နန္းေတာ္ျ ပတိုက္ ေတာင္ပိုင္းေက်ာင္း ပရဝုဏ္၊ အမ် ိဳးသား 

ထိုင္ဝမ္ စာေပ ျ ပတုိက္၊ အမ် ိဳးသား ထုိင္ဝမ္ သမိုင္း ျ ပတုိက္၊ အမ် ိဳးသား သိပ ၸႏံငွ့္ နည္းပညာ 

ျ ပတုိက္၊ Weiwuying အမ် ိဳးသား အႏုပညာႏငွ့္ ယဥ္္ေက်းမ ႈ စင္တာ၊ အမ် ိဳးသား အဏ ၰဝါ 

ဇီဝေဗဒ ျ ပတုိက္၊ သမိုင္းအမ် ိဳးသားျ ပတိုက္ ေရ းွေဟာင္းသုေတ သနျ ပတုိက္ ေတာင္ပိုင္းဌာနခ ြ ဲ။

 •  အေရ ွ ့ပုိင္းေဒသ၊ ျ ပင္ပကၽ ြန္းေဒသ။  ။ အမ် ိဳးသား ထုိင္ဝမ္ ေရ ွ ့သမိုင္း ယဥ္္ေက်းမ ႈ ျ ပတုိက္ 

(မတ္ွခ ်က္ ၅ ) ။

國立自然科學博物館
ထိုင္ဝမ္အမ်ဳးိသာ းသဘာဝသိပ ၸ ျ ံပတိုက ္
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陽明山國家公園
ရန္မိန္စန္း အမ် ိဳးသား ဥယ်ာဥ္

雪霸國家公園
ရႊယ္ပအမ် ိဳးသား ဥယ်ာဥ္

 (2)  9座國家公園及 1座國家自然公園

   臺灣自然觀光資源相當豐富，共設置了 9座國家公園及
1座國家自然公園，除了擁有美麗景色之外，更蘊涵著
多元生態。

 •  陽明山國家公園：位於大屯火山群之核心地區，以獨特
的火山地質與地形景觀著稱。

 •  雪霸國家公園：獨特地形地質景觀，珍稀保育動植物，
擁有國寶「臺灣櫻花鉤吻鮭」、先民遺址及原住民（泰

雅族與賽夏族）人文史蹟。

 •  太魯閣國家公園：含括大理岩峽谷景觀、高山地形、豐
富的動植物生態及史前遺址與太魯閣族人文史蹟。

 •  玉山國家公園：「臺灣第一高峰」玉山主峰分布於此，
其囊括了豐富多樣的高山生態景觀、原住民文化及八通

關古道等人文古蹟。

 (၂)  အမ် ိဳးသား ဥယ်ဥ္ ၉ ခုႏငွ့္ အမ် ိဳးသားေရး သဘာဝပန္းျ ခံ ၁ခု

   ထုိင္ဝမ္ သဘာဝ ခရီးသ ြား လုပ္ငန္း အရင္းအျ မစ္မ ်ား အလ ြန္ၾ က ြယ္ဝၿ ပီး၊ စုစုေပါင္း အမ် ိဳးသား 

ဥယ်ဥ္ ၉ခု ႏငွ့္ အမ် ိဳးသားေရး သဘာဝပန္းျ ခံ ၁ခု တည္ေဆာက္ခဲ့ၿ ပီး၊ လပွေသာရ ႈခင္းမ ်ား 

ရ ွသိည့္အျ ပင္၊ ပုိမိုမ ်ားျ ပားေသာ က ြ ဲျ ပားျ ခားနား ေဂဟေဗဒ။

 •  ရန္မိန္ဆန္း အမ် ိဳးသား ဥယ်ဥ」္။  ။ သာ့ထ ြန္ မီးေတာင္အုပ္စု၏ ဗဟိုေဒသမ်ားတ ြင္ တည္ရ ွ ိၿ ပီး၊ 

မီးေတာင္ဘူမိေဗဒႏငွ့္ ေျ မမ်က္ႏာွ သ ြင္ျ ပင္ အေနျ ဖင့္ လူသိမ်ားသည္။

 •  ရ ႊယ္ပ အမ် ိဳးသား ဥယ်ဥ」္။  ။ႏိုင္ငံေတာ္၏ ရတနာျ ဖစ္ေသာ「 ထုိင္ဝမS္akura Hook salmon」 

ရ ွ ိၿ ပီး၊ ထိုက္ရာ တုိင္းရင္းသားႏငွ့္ စုိက္ရ ွ တုိင္းရင္းသား တုိ ့၏ လူ ့သမိုင္း။

 •  Taroko အမ် ိဳးသား ဥယ်ဥ」္။  ။မတ္ေစာက္ေသာ စက်င္ေက်ာက္ေတာင္ၾ ကား၊ ေတာင္ေပၚ 

ေျ မျ ပင္ အေနအထား ရ ွ ိၿ ပီး၊ ၾ က ြယ္ဝေသာ သစ္ပင္ ပန္းမန္မ ်ားႏငွ့္ Taroko တုိင္းရင္းသား၏ 

           လူ ့သမိုင္း။။

 •  「Yushan အမ် ိဳးသား ဥယ်ဥ」္။  「ထုိင္ဝမ္၏အျ မင့္ဆုံး အထ ြတ္အထိပ」္ဤေနရာတ ြင္ Yushan 

၏ အဓိက အထ ြတ္အထိပ္က ျ ဖန္ ့ျ ဖဴးေနၿ ပီး၊ ၎တ ြင္ သဘာဝ ေတာင္ေပၚ ပတ္ဝန္းက်င္၏ 

ရ ႈခင္းမ ်ားပါဝင္ၿ ပီး၊ ဌာေနတုိင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမ ႈ ႏငွ့္ Batongguan ေရ းွလမ္း စသည့္ 

လူမ ႈေရးႏငွ့္ သမိုင္းဝင္ေနရာမ်ား။တုိင္းရင္းသား၏ လူ ့သမိုင္း။
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 •  墾丁國家公園：可見隆起高位珊瑚礁地形與珊瑚生態系、
熱帶動植物生態、過境候鳥棲息地、先民文化遺跡。

 •  金門國家公園：以歷史文化、戰役史蹟與豐富的候鳥資
源著名。

 •  東沙環礁國家公園：具生物多樣性高的海草床、珊瑚礁潟湖
生態系及完整獨特的珊瑚環礁地形，蘊藏豐富而多元的海洋

文史資源。

 •  台江國家公園：先民橫渡黑水溝（臺灣海峽）來臺墾拓
的歷史文化，豐沛、多樣性的國際級濕地自然生態、古

航道，含漁、鹽傳統產業，候（水）鳥及紅樹林等豐沛

珍貴野生動植物資源。

 •  澎湖南方四島國家公園：特殊的玄武岩地質景觀具有成
為世界遺產的普世價值，同時擁有珍貴珊瑚礁生態系、

獨特「菜宅」人文地景與移民歷史等多樣化的資源

 •  壽山國家自然公園：位於高雄市西南方，是都會區難得
的自然寶庫，擁有獨特之隆起高位珊瑚礁石灰岩生態、

珍貴之史前貝塚遺跡、鳳山縣舊城、打狗英國領事館官

邸等人文歷史古蹟及臺灣獼猴等豐富自然資源。

2. 各縣市特色景點：

  臺灣四面環海，景緻優美，全省各地有其在地特色。各縣市
旅遊服務中心資訊（請掃描下列 QRcode或參考附表一）。

台江國家公園
ထိုင္က်န္းအမ် ိဳးသား ဥယ်ာဥ္

各地方政府旅遊服務中心
ေဒသခံအစိုးရမ်ား၏ ခရီးသြားဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ

 •  ခန္တိန္း အမ် ိဳးသားယ်ာဥ္ 」။  ။ ျ မင့္မားေသာသႏာ ေၱက်ာက္

တန္းေျ မမ်က္ႏာွ သ ြင္ျ ပင္ ျ မင့္တက္ ျ ခင္းကုိျ မင္ေတ ြ ့နုိင္ၿ ပီး၊ 

အပူပိုင္းငါးမ ်ား၊ ခရု ကႏုကမာမ်ား ႏငွ့္ ကညာ သစ္ေတာမ်ား ပ ် ံ

့ႏ ွ ံ ့ေနပါတယ္။

 •  က်င္းမင္ အမ် ိဳးသားယ်ာဥ္။  ။ သမိုင္းဆုိင္ရာ ယဥ္ေက်းမ ႈႏငွ့္ 

စစ္ေရး ရာဇဝင္ ေျ ခရာမ်ားျ ဖင့္ နာမည္ႀ ကီးသည္။

 •  တုန္းဆား သႏာ ကၱၽ ြန္း အမ် ိဳးသားယ်ာဥ」္။  ။ 

ျ မင့္မားေသာဇီဝမ် ိဳးစံုမ ် ိဳးက ြ ဲ မ ်ားႏငွ့္  ပင္လယ္စာအိပ္ရာ၊ 

သႏာ ေၱက်ာက္တန္း ဂ ြေဂဟစနစ္ ႏငွ့္ တမူထူးျ ခားျ ခင္းႏငွ့္ 

ၿ ပီးျ ပည့္စံုေသာ သႏာ ကၱၽ ြန္း ေျ မမ်က္ႏာွသ ြင္ျ ပင္ရ ွ ိၿ ပီး၊ ၾ က ြယ္ဝေသာ အဏ ၰဝါ ယဥ္ေက်းမ ႈႏငွ့္ 

အရင္းအျ မစ္မ ်ား ပါဝင္သည္။

 •  ထုိင္က်န္း အမ် ိဳးသားယ်ာဥ္။  ။ဘုိးေဘးမ်ားသည္ အနက္ေရာင္ေရေျ မာင္း (ထုိင္ဝမ္ေရလက္ၾ ကား) ကုိ 

ျ ဖတ္ေက်ာ္သည့္ ထုိင္ဝမ္၏ သမိုင္းႏငွ့္ ယဥ္ေက်းမ ႈ မတ္ွတမ္း တ ြင္ၿ ပီး၊ ႏိုင္ငံတကာ အရည္အေသ ြးရ ွ ိ 

စိုစ ြတ္ၿ ပီး ၾ က ြယ္ဝေသာေျ မမ်ား၊ ေရ းွေဟာင္း ေရလမ္းေၾ ကာင္း၊ ေရလုပ္ငန္း ႏငွ့္ ရုိးရာဆားလုပ္ငန္း မ ်ား၊ 

(ေရ) ငက္ွမ ်ား၊ ဒီေရေတာမ်ား စသည့္ အဖိုးတန္ ၾ က ြယ္ဝေသာ ေတာရိုင္းတိရစာ ၦန္မ ်ားႏငွ့္ အပင္မ ်ား၏ 

အရင္းအျ မစ္မ ်ား။

 •  ဖုန္ဟူ၏ ေျ မာက္ပိုင္းေလးကၽ ြန္း အမ် ိဳးသားယ်ာဥ္။  ။ထူးဆန္းေသာbasalt၏ ဘူမိေဗဒဆုိင္ရာ ရ ႈခင္းေၾ ကာင့္ 

ကမာ ၻ ့အေမ ြအႏစွ္ ျ ဖစ္ေစေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖိုးတန္ေသာ တန္ဖိုးရ ွ ိ သႏာ ေၱက်ာက္တန္း ေဂဟစနစ္၊ 

ထူးျ ခားေသာ「 ဟင္းသီးဟင္းရ ြက္အိမ္ 」လူ ့ရ ႈခင္း ႏငွ့္ ၾ က ြယ္ဝေသာ ယဥ္ေက်းမ ႈႏငွ့္ လူ ့သမိုင္း အရင္း 

အျ မစ္မ ်ား။

 •  Shoushan အမ် ိဳးသား သဘာဝ ပန္းျ ခံ။  ။ ေေကာင္းရ ွဳန္ၿ မိဳ ့၏ အေနာက္ေတာင္တ ြင္ တည္ရ ွ ိၿ ပီး၊ ၿ မိဳ ့ျ ပ 

ဧရိယာတ ြင္ ရ ာွးပါးေသာ သဘာဝဘ႑ာ ျ ဖစ္ေသာျ မင့္မားေသာ သႏာ ေၱက်ာက္တန္း ေဂဟေဗဒ 

အေနအထား ေျ မျ ပင္ ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ အဖိုးတန္ Bessie ၏ သမိုင္းမတိုင္မီ အေမ ြအႏစွ္ ေျ ခရာမ်ား၊ ဖုန္ 

့စန္းေကာင္တီၿ မိဳ ့ေဟာင္း၊ သာကုိ ၿ ဗိတိသ ွ် ေကာင္စစ္ဝန္ အိမ္ေတာ္ စသည့္ လူ ့သမိုင္း အထိမ္းအမတ္ွ 

အေဆာက္အဦး ႏငွ့္ထိုင္ဝမ္ Macca ေမ်ာက္မ်ား စသည့္ ၾ က ြယ္ဝေသာ သဘာဝ အရင္းအျ မစ္မ ်ား။

၂ ။  ေကာင္တီႏငွ့္ ၿ မိဳ ့မ ်ား၏ ဆ ြေဲဆာင္မ ႈ

  ပင္လယ္ ပတ္ပတ္လည္ ဝုိင္းေနေသာ ထုိင္ဝမ္သည္၊ လပွေသာ ရ ႈခင္းႏငွ့္ ဝန္းရံထားၿ ပီး၊ ျ ပည္နယ္တ ြင္း 

ေနရာေဒသတိုင္း ကုိယ္ပိုင္ လပွေသာရ ႈခင္း ကုိယ္စီရ ွသိည္၊ ေကာင္တီႏငွ့္ ၿ မိဳ ့မ ်ား၏ ခရီးသ ြား ဧည့္သည္ 

ဝန္ေဆာင္မ ႈ စင္တာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (ေက်းဇူးျ ပဳ၍ ေအာက္ပါ QRcode ကုိစကင္ဖတ္ စစ္ေဆးပါ (သုိ 

့) ပူးတ ြပဲါဇယား ၁ကို  စစ္ေဆးပါ) ။
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夜市文化

　　臺灣每個著名的夜市都有不同的特色與風味小吃，是臺灣

非常特殊的文化。透過地方小吃，遊客可以更認識地方特產、

文化與人文典故，為旅程增加不少豐富色彩，以下是目前臺灣

各地具代表性的觀光夜市（同註 5）。

1. 著名夜市景點：

 •  北臺灣夜市：基隆廟口夜市、士林夜市、饒河街夜市、
華西街夜市、臨江街觀光夜市、寧夏觀光夜市。

 •  中臺灣夜市：臺中市逢甲夜市。

 •  南臺灣夜市：嘉義市文化路夜市、臺南市花園夜市、高雄
市六合觀光夜市、高雄市瑞豐夜市、屏東夜市。

 •  東臺灣夜市：宜蘭縣羅東夜市、花蓮縣東大門夜市。

2.  營業時間：約為下午５點至隔夜凌晨１點。

3.  營業內容：夜市不但供應美食小吃，也提供各式各樣的貨品，
還有一些娛樂遊戲等。

臺中逢甲夜市

ညေဈး ယဥ္ေက်းမႈ

ထိုင္ဝမ္၏ ညေဈးတုိင္း က ြ ဲျ ပားျ ခားနားတဲ့ လက ၡဏာမ်ားႏငွ့္ သ ြားရည္စာမ်ားရ ွ ိၿ ပီး၊ 

ထိုင္ဝမ္အတ ြက္ အလ ြန္ထူးျ ခားတဲ့ ယဥ္ေက်းမ ႈပါ။ ေဒသခံ သ ြားရည္စာမ်ားမ ွ တဆင့္၊  ခရီးသ ြား 

ေဒသထုတ္ကုန္၊ ယဥ္ေက်းမ ႈႏငွ့္ လူ ့ဝါဒဇာတ္လမ္းကို သိရ ွ ိၿ ပီး၊ ခရီးအတ ြက္ၾ က ြယ္ဝေသာ ေရာင္စံုမ ်ား 

ျ ခယ္သေပးသည္၊ ေအာက္ပါတုိ ့သည္ လက္ရ ွထုိိင္ဝမ္၏ ခရီးသ ြား ဧည့္သည္ ကုိယ္စားလယ္ွ ညေဈးမ်ား 

ျ ဖစ္သည္ (ဇယား ၅) 

၁။  နာမည္ေက်ာ္ ညေဈး ဆ ြေဲဆာင္မ ႈမ ်ား။  ။ေျ မာက္ပိုင္း၊ အလယ္ပိုင္း၊ 

 •  ေျ မာက္ထိုင္ဝမ္ ညေဈး။  ။က်းီလုံေျ မာက္ခို ညေဈး၊ စစ္လင္ ညေဈး၊ ေလာင္ဟုိက် ဲညေဈး၊ 

ဟ ြာရ ွ ီးက် ဲညေဈး၊ လင္က်န္းက် ဲညေဈး၊ နိန္ရ ွ ညေဈး။

 •  အလယ္ထုိင္ဝမ္ ညေဈး။  ။ထိုင္က် ံဳးၿ မိဳ ့ ဖုန္က်ာ ညေဈး။

 •  ေတာင္ထုိင္ဝမ္ ညေဈး။  ။က်ားရိၿ မိဳ ့ ဝန္ဟ ြလမ္း ညေဈး၊ ထုိင္နန္ၿ မိဳ ့ဟ ြားယ ြမ္ ညေဈး၊ 

ေကာင္းရ ွဳန္ၿ မိဳ ့ လ် ိဳ ့ေဟာ္ ညေဈး၊ ေကာင္းရ ွဳန္ၿ မိဳ ့ ေလ ြ ့ဖုန္း ညေဈး၊။

 •  အေရ ွ ့ထုိင္ဝမ္ ညေဈး။  ။ ရီလန္ခရိုင္ လုိတုန္း ညေဈး၊ ဟ ြားလ်န္ခရိုင္ တုန္းသာ့မင္ ညေဈး။

၂  အေရာင္းအဝယ္အခ်နိ္။  ။ ခန္ ့မနွ္းေျ ခ ညေန ၅ နာရီမ ွ ညကူး သန္းေခါင္ယံ ၁ နာရီ။

၃.  အေရာင္းအဝယ္အရာမ်ား။  ။ညေဈးတ ြင္ ေရာင္းသည္မာွ စားေကာင္းေသာက္ေကာင္း မ ်ားမက 

ကုန္ပစ ၥည္းမ ်ား အျ ပင္ ေဖ်ာ္ေျ ဖေရးဂိမ္းမ ်ား လည္း ရ ွပိါေသးသည္။

基隆廟口夜市
က်းီလံု ေျမာက္ခို ညေစ်း ထိုင္က် ံဳး ဖုန္ၾကာ ညေစ်း

臺北士林夜市
ထိုင္ေပစစ္လင္ ညေစ်း

高雄六合夜市
ေကာင္းရွဳန္ လ် ိဳ ့ေဟာ္ညေစ်း
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節慶
　　在臺灣的節慶中，以農曆新年為最重要，與清明節、端午

節和中秋節，列為四大節慶，另外如元宵節及中元節，也是臺

灣居民重要的節日。每逢這些節日，全家人多會聚集在一起過

節，充分展現臺灣人重視家庭關係的傳統文化特色。各節日的

慶祝內容及習俗介紹如下：

農曆新年

日期：農曆十二月卅日為除夕，正月初一為春節的開始

　　春節，即農曆新年，是一年之歲首。春節氣氛以農曆正月

初一到初五（約在國曆 2月期間）最為濃厚，民間俗稱「過
年」，含有辭舊迎新之意，被視為一年中最重要的節慶。

　　年前會先進行大掃除、採辦年貨，除夕吃團圓飯、發壓歲

錢、守歲、貼春聯、拜神、祭祖、放鞭炮，初一後則可能會開

始走春與親友相互拜年

祝福等，這些都是春節

常見的習俗。

　　而在農曆 12月最
後一日之除夕夜，全家

會一起「圍爐」吃年夜

飯，有幾樣菜是必吃

的，如「長年菜」、「菜

頭」、「魚」、「鳳梨」。

節慶與信仰

除夕夜團圓飯
မိသားစုလက္ဆံုထမင္းစားျခင္း

ပြေဲတာ္

ထိုင္ဝမ္ရဲ႕ပ ြေဲတာ္ေတ ြထဲမာွ တ႐ုတ္ႏစွ္သစ္ကူးပ ြေဲတာ္ဟာ အေရးအႀ ကီးဆံုးျ ဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီပ ြေဲတာ္အျ ပင္သခ် ႋဳင္း ကန္ေတာ့ပ ြ ဲ၊နဂါးေလၿွ ပိဳင္ပ ြနဲဲ ႔ လမုန္ ႔ပ ြေဲတာ္တုိ ႔ဟာ ပ ြေဲတာ္ၾ ကီးရက္ 

၄ခုစာရင္းထဲမာွပါၿ ပီး မီးပံုးပ ြနဲဲ ႔တေစ ၦ ႀ ကီးပ ြေဲတာ္တုိ ႔ဟာလည္း ထုိင္ဝမ္ေနျ ပည္သူေတ ြ အတ ြက္ 

အေရးႀ ကီးတဲ့ ပ ြေဲတာ္ရက္ေတ ြ ျ ဖစ္ပါတယ္။ ဒီပ ြေဲတာ္ရက္ေတ ြတုိင္း မိသားစုစံုညီ 

ျ ဖတ္သန္းၾ ကပါတယ္။ ထုိင္ဝမ္ႏိုင္ငံသားတုိ႔ရဲ႕ မိသားစုသံေယာဇဥ္ႀ ကီးမားပံုကုိ ျ ပသတဲ့ 

႐ိုးရာယဥ္ေက်းမ ႈ ျ ပယုဒ္ျ ဖစ္ပါတယ္။ ပ ြေဲတာ္အသီးသီးရဲ႕ အေၾ ကာင္းအရာမ်ားနဲ ႔ ဓေလ့ထုံးစံမ ်ားကုိ 

ေအာက္မာွ မိတ္ဆက္ေပးပါမယ္။

တ႐ုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြေဲတာ္

ရက္စြ ဲ။     ။တ႐ုတ္ျပကၡဒိန္၁၂လ ၊၃၀ရက္ေန႔ဟာ အတက္ေန႔ျဖစ္ၿပီးေနာက္ႏွစ္ရဲ့ႏွစ္ဆန္း၁ ရက္

ေန႔ကစၿပီးေႏြဦးပြေဲတာ္စတင္ပါတယ္။

 ေႏ ြဦးပ ြေဲတာ္သည္ တ႐ုတ္ျ ပက ၡဒိ္န္ ၁ လႏစွ္ဆန္း၁ရက္ မႏွစွ္ဆန္း ၅ ရက္ (ေဖေဖၚဝါရီလလယ္ 

အေတာအတ ြင္း) ၾ က ြယ္ဝေသာ ရုိးရာ「 ႏစွ္သစ္ကူး」ဟုလူသိမ ်ားၿ ပီး၊ အညစ္အေဟာင္းကုိ ပယ္ထုတ္ၿ ပီး 

အသစ္ကုိ ႀ ကိဳဆုိေသာ တႏစွ္လုံး၏အေရးအႀ ကီးဆုံး ပ ြေဲတာ္အျ ဖစ္ သတ္မတ္ွထားပါသည္။  

ႏစွ္မကူးခင္ သန္ ႔ရ ငွ္းေရး ႏစွ္ကူး အသုံးအေဆာင္မ ်ား စုေဆာင္းၾ ကၿ ပီး အတက္ေန႔ညမာွ မိသားစု 

လက္ဆံု ထမင္းစားျ ခင္း၊ အန္ေပါင္းေဝျ ခင္း၊ ညဖက္တ ြင္ ဘုံေက်ာင္းမ ်ားသုိ ႔ သ ြားေရာက္ ကန္ေတာ့ျ ခင္း၊ 

မဂ ၤလာရ ွေိသာစာ ကဗ်ာမ်ား ကုိအနီေရာင္ စက ၠဴ ေပၚတ ြင္ေရးၿ ပီး အိမ္တ ြင္း အိမ္ျ ပင္ကပ္ျ ခင္း၊ 

နတ္မင္းမ ်ားႏငွ့္ က ြယ္လ ြန္သူမိဘဘုိးဘ ြားမ ်ားကုိ ကန္ေတာ့ျ ခင္း၊ ေျ ဗာက္အုိးမ ်ား ေဖာက္ျ ခင္း၊ 

ႏစွ္ဆန္း၁ရက္ ေနာက္ပိုင္း ႏစွ္ကူး ေလ ွ်ာက္လည္ျ ခင္းႏငွ့္ ေဆ ြမ ်ဳးိမိတ္ေဆ ြမ ်ားကုိ 

သ ြားေရာက္ေတ ြ႕ဆံုၿ ပီး မဂ ၤလာရ ွေိသာ ဆုေတာင္း ႏ ႈတ္ဆက္မ ႈမ ်ား အျ ပန္အလနွ္ျ ပဳၾ ကျ ခင္း တုိ႕ ကုိ 

ႏစွ္သစ္ကူး ဓေလ့ ထုံးစံမ ်ား အျ ဖစ္ အစဥ္ေတ ြ ႔ ျ မင္ ႏိုင္ပါတယ္။ 

တ႐ုတ္ျ ပက ၡဒိန္ရဲ႕ ၁၂လပိုင္း ေနာက္ဆံုးရက္မာွ မိသားစု အတူညစာစား ၾ ကတဲ့အခါ 

မစားမျ ဖစ္စားရမယ့္ ဟင္းေတ ြကေတာ့ မုန္ညင္း (တုိးပ ြားမယ့္ႏစွ)္၊ မုန္လာဥျ ဖဴ (ကံေကာင္းတဲ့သူ)၊ ငါး 

(အျ မဲပိုလ ွ်)ံ၊ နာနတ္သီး (စီးပ ြားတိုးတက္) ျ ဖစ္ပါတယ္။

ပြေဲတာ္ႏွင့္ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ01
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元宵節

日期：農曆正月十五日

　　元宵節，一般稱為「小過年」，

在眾多節慶中，元宵節熱鬧的程度僅

次於農曆春節，屬十分重要的大型傳統

文化節慶。元宵節是農曆新年的第一個月圓

之夜，約在國曆 2月期間，為祭月、賞月的日子，也象徵著
春天到來，更是傳統新春定義的最後一天，民眾會熱衷參與賞

花燈、提燈籠、猜燈謎等活動。

節慶食物是湯圓，取其圓形有

「團圓完滿」之意。

　　此外，全國各地張

燈結綵熱鬧地辦理燈會

及慶祝元宵節的系列

活動，包括臺灣燈會、

平溪天燈、臺東炸寒

單、臺南鹽水蜂炮等及

各地廟宇傳統慶祝儀

式，已成為最受國際觀光

客喜愛的臺灣節慶。

新
北
平
溪
天

燈
 ဖ န ရ   မ  ပ   ပ  

臺南鹽水蜂炮  ရန  စ   ဗ က အ

    ဖ က
 ပ  

မီးပုံးပြေဲတာ္

ရက္စြ ဲ။     ။တ႐ုတ္ျပကၡဒိန္၁လ၁၅ရက္

ရြမ္ေရွာင္းပြေဲတာ္ (မီးပံုးပြေဲတာ္)ကို ႏွစ္သစ္ကူး 

ပြေဲသးေလးလုိ႔ ေခၚတတ္ၾကၿပီး 

စည္ကားမႈကေတာ့ ႏွစ္သစ္ကူးပြ ဲ ၿပီးေနာက္ 

ဒုတိယလိုက္တဲ့ ပြေဲတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အလြန္ အေရးႀကီးေသာ ႀကီးမားေသာ ႐ိုးရာ 

ယဥ္ေက်းမႈပြေဲတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ရြမ္ေရွာင္းပြေဲတာ္ရက္ဟာ တ႐ုတ္ျပကၡဒိန္မွာ ပထမဆံုး လျပည့္ည ျဖစ္ၿပီး 

ေဖေဖၚဝါရီလလယ္ အေတာအတြင္း ျပည္သူေတြဟာ လမင္းကို 

ပူေဇာ္ျခင္း၊ လျပည့္အလွ ႐ႈစားျခင္း ျပဳလုပ္တဲ့ရက္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒါအ့ျပင္ ေႏြဦး ေရာက္လာတဲ့ သေကၤတ တစ္ရပ္ ျဖစ္ၿပီး ဒီရက္ဟာ 

အစဥ္အလာအရ ႏွစ္သစ္ကူးပြေဲတာ္ရက္ ေနာက္ဆံုးရက္ အျဖစ္ 

သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ အ႐ုပ္စံ ုလုပ္ထားတဲ့ မီးပံုးအလွမ်ား ႐ႈစားၾက၊ 

လက္ကိုင္မီးပုံးမ်ား ကိုင္ဆြ ဲ လွည့္လည္ တတ္ၾကၿပီး မီးပံုးမွာ စာမ်ား ေရးလို႔ 

စကားထာဝွက္ပြ ဲ ကေတာ့ ျပည္သူေတြ ပါဝင္ဆင္ႏႊမဲႈ စိတ္အား အထက္သန္ဆံုး 

လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ပြေဲတာ္ရဲ႕ အထိမ္းအမွတ္ စားစရာက မုန္႔လံုးေရေပၚ ျဖစ္ၿပီး အလံုးအဝိုင္း 

သ႑ာန္ဟာ「မိသားစု ျပန္လည္ စံုဆည္းျခင္းနဲ ့ ျပည္စံုျခင္း」အဓိပၸါယ္ကို ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ အယူအျဖစ္ 

မုန္႔လံုးေရေပၚ စားတဲ့ အစဥ္အလာ ျဖစ္လာပါတယ္။
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清明節

日期：農曆「清明」

　　二十四節氣中，訂「清明」日為「民族掃墓節」，約在國

曆四月四日、四月五日其中一天，在這一天掃墓、祭祖，象徵

家族興旺、子孫綿延，傳達慎終追遠的精神，也是臺灣重要的

風俗之一。

　　民間清明節掃墓可分成兩種儀式，即「陪墓」和「掛紙」。

「陪墓」也就是「掃墓」，又叫墓祭、

祭掃或上墳，意即修墓與祭拜。「掛

紙」在臺灣的習俗中稱為「壓墓

紙」，掛紙時，先要將生長在祖先

墳墓上的野草整理清除，再用小石

頭或磚塊將墓紙壓在墳上。墓紙分

為白色、紅色、黃色的古仔紙以及

五色紙（紅黃藍白黑）兩類，現在

則多用五色紙，其用意是蓋厝瓦或

表示子孫已祭拜過。

　　臺灣由於地小人稠，現代社會

多以納骨塔或是樹葬替代土葬；而

掃墓方式已經較以前簡化，並大多

以鮮花水果為祭品。清明節常見祭

品有紅龜粿、草仔粿、米糕、發粿、

菜頭、韭菜。

常見的清明節祭品
သာမန္ပူေဇာ္ပစၥည္း

သခ်ႋဳင္း ကန္ေတာ့ပြ ဲ 
ရက္စြ ဲ - တ႐ုတ္ျပကၡဒိန「္Qingming」

ႏွစ္ဆယ့္ေလး ေနေရာင္ျခည္ အသံုးအႏႈန္းမ်ားတြင္၊ 「Qingming」ကို「သခ်ႋဳင္း 

သန္႔ရွင္းေရးပြေဲတာ」္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ ႏွစ္စဥ္ခရစ္သကၠရာဇ္ျပကၡဒိန္ ဧၿပီလ ၄ရက္၊ ဧၿပီလ 

၅ရက္မွ တရက္ကို သခ်ႋဳင္း သန္႔ရွင္းျခင္း၊ ဘိုးဘြားမ်ား ကန္ေတာ့ျခင္းျဖင့္ ကြယ္လြန္သြားေသာ 

ဘိုးဘြားတို႔အား သားေျမးစဥ္ဆက္ မ်ဳးိဆက္မျပတ္အ ရွည္သိရွ ိ ေစရန္သာမက မိသားစုျပည့္စံု 

သာယာမႈကို အရွည္ေဖာ္ေဆာင္တဲ့စိတ္ဓါတ္မ်ား လက္ဆင့္ကမ္းေပးျခင္းျဖစ္လို႔ 

ထိုင္ဝမ္လူမ်ဳးိတို႔အတြက္ အလြန္အေရး ပါေသာ ႐ိုးရာပြတဲစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

ျ ပည္သူေတ ြၾ ကား သခ် ႋဳင္း ကန္ေတာ့ပ ြမဲာွ သခ် ႋဳင္း သန္ ႔ရ ငွ္းေရးက်င္းပတာ အဆင့၂္ဆင့္ 

ခ ြ ဲျ ခားႏိုင္ပါတယ္။ သခ် ႋဳင္း အေဖာ္ျ ပဳျ ခင္း နဲ ႔ စက ၠဴ ခ ်တ္ိျ ခင္းအဆင့္ျ ဖစ္ပါတယ္။ သခ် ႋဳင္း 

အေဖာ္ျ ပဳျ ခင္းဆိုတာ သခ် ႋဳင္း သန္ ႔ရ ငွ္းေရး လုပ္တာျ ဖစ္ၿ ပီး သခ် ႋဳင္း ကန္ေတာ့ျ ခင္း၊ 

တံျ မက္လညွ္းအ႐ိုအေသျ ပဳျ ခင္း သုိ ႔မဟုတ္ အုတ္ဂူလုပ္ျ ခင္းလုိ ႔ ေျ ပာတတ္ၾ ကၿ ပီး 

အုတ္ဂူျ ပင္ဆင္ျ ခင္းႏငွ့္ ဘုိးဘ ြားပူေဇာ္ကန္ေတာ့ၾ ကတာပဲ ျ ဖစ္ပါတယ္။ စက ၠဴ ခ ်တ္ိျ ခင္းကုိေတာ့ 

ထိုင္ဝမ္လူမ ်ဳးိတုိ ႔ ထုံးတမ္းဓေလ့မာွ အုတ္ဂူကုိစက ၠဴ နဲ ႔ဖိတယ္လုိ႔ ေခၚဆုိပါတယ္။ စက ၠဴ ခ ်တ္ိခ ်နိ္မာွ 

အရင္ဆုံး ဘုိးဘ ြားတုိ ႔ရဲ႕ အုတ္ဂူမာွ ေပါက္ေနတဲ့ ျ မက္႐ိုင္းေျ မစာေတ ြကုိ အရင္ရငွ္းလင္းၿ ပီးေနာက္ 

အုတ္ဂူေပၚမာွ စက ၠဴ ကုိ ေက်ာက္ခဲ သုိ ႔မဟုတ္ အုတ္ခဲျ ဖင့္ ဖိတင္ထားတာျ ဖစ္ပါတယ္။ ဒီစက ၠဴ ဟာဆုိရင္ 

ေရ းွေခတ္စက ၠဴ မာွ အျ ဖဴ၊ အနီ၊ အဝါေရာင္တို ႔အျ ပင္ ၅ေရာင္စပ္စက ၠဴ  (အနီ၊ အဝါ၊ အျ ပာ၊ အျ ဖဴ၊ အမ)ဲ 

ႏစွ္မ ်ဳးိရ ွ ိၿ ပီး အခုေခတ္မာွေတာ့ ၅ေရာင္စပ္စက ၠဴ ကုိ အသုံးမ ်ားပါတယ္။ စက ၠဴ အုပ္ရျ ခင္းအဓိပ ၸာယ္မာွ 

အိမ္ေဆာက္ၿ ပီးခဲ့ၿ ပီ တစ္နည္း သားေျ မးျ မစ္တို ႔ လာကန္ေတာ့ခဲ့ၿ ပီးၿ ပီ ျ ဖစ္ေၾ ကာင္း 

ျ ပသတာျ ဖစ္ပါတယ္။ 

ထိုင္ဝမ္ဟာ ဧရိယာက်ဥ္းၿ ပီး လူေနထူထပ္လုိ ႔ ဒီေခတ္မာွေတာ့ အ႐ိုးျ ပာအုိးတုိက္ သုိ ႔မဟုတ္ 

အ႐ိုးျ ပာကုိ သစ္တစ္ပင္စိုက္ျ ခင္းျ ဖင့္ ေျ မျ မ ႇဳပ္ဂူလုပ္ျ ခင္းကုိ အစားထုိးလာပါတယ္။ ဒါတင္မက သခ် ႋဳင္း 

ကန္ေတာ့ျ ခင္း ထုံးတမ္းေတ ြလည္း လ ြယ္ကူတာေတ ြပဲ လုပ္ၾ ကပါေတာ့တယ္။ အမ်ားစုက သစ္သီးနဲ ႔ 

ပန္းတုိ ႔ ျ ဖင့္ ကန္ေတာ့ၾ ကပါတယ္။ သခ် ႋဳင္း ကန္ေတာ့ပ ြမဲ ်ား ေတ ြ ႔ ျ မင္ႏိုင္တဲ့ ကန္ေတာ့ၾ ကတဲ့ 

အစားအစာမ်ားကေတာ့ အန္ကူးမုန္ ႔၊ ေခ ်ာင္ရာ့ေက ြ ့၊ မီေကာင္း ၊ဖားေကာင္း ၊မုန္လာဥ နဲ ႔ ကုခ ်ဳငိ္တုိ ႔ 

ျ ဖစ္ပါတယ္။
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端午節「划龍舟」
ေကာက္ညွင္းထုပ္ပြေဲတာ「္နဂါးေလွေလွာ္ျပဳငိ္ပြေဲတာ」္

端午節「吃粽子」為普遍習俗之一
ေကာက္ညွင္းထုပ္ပြေဲတာ「္ေကာက္ညွင္းထုပ္စားျခင္း」ဓေလ့တစ္ခု

端午節

日期：農曆五月五日

　　端午節約在國曆 6月期間，最普遍的習俗為「划龍舟」和
「吃粽子」。時至今日，划龍舟已是一項遍及海內外的觀光活

動，每年全臺北、中、南各地均有大型龍舟競賽，近年還擴大

舉辦國際邀請賽，盼同國外朋友共襄盛舉。粽子的形狀及口味

變化豐富，依其做法和口味的不同，可區分為臺式粽、客家粽

及地方風味粽。

　　除此之外，另有各種習俗在民間廣為流傳，如在門上懸掛

艾草，藉以避趕蚊蟲；佩帶香包及飲雄黃酒等以保平安，飲午

時水、沐午時水、午時立蛋等。

နဂါးေလွေလွာ္ၿပိဳင္္ပြေဲတာ္
ရက္စြ ဲ။     ။ တ႐ုတ္ျ ပက ၡဒိန္ ၅လ ၅ရက္

ဇ ြန္လ အေတာအတ ြင္းမာွ ရ ွေိသာ နဂါးေလေွလာွ္ပ ြေဲတာ္ရဲ႕ အ႐ိုးရ ငွ္းဆုံး ထုံးစံကေတာ့ 「နဂါးေလ ွ 

ေလာ္ွၾ ကျ ခင္း」ႏငွ့「္ ေကာက္ည ႇင္းထုပ္ စားၾ ကျ ခင္း 」အေလ့ျ ဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔အခါ မာွေတာ့ 

နဂါးေလေွလာွ္ၿ ပိဳင္ျ ခင္းဟာ ျ ပည္တ ြင္းျ ပည္ပရဲ႕ ခရီးသ ြားလုပ္ငန္း လ ႈပ္ရ ာွးမ ႈတစ္ခု ျ ဖစ္ပါတယ္။ 

ထိုင္ဝမ္တစ္ႏိုင္ငံလံုး ေျ မာက္ပိုင္း၊ အလယ္ပိုင္း၊ ေတာင္ပိုင္း ေနရာအႏ ွ ံ႔မာွ နဂါးေလေွလာွ္ၿ ပိဳင္ပ ြ ဲ အႀ ကီးစားမ ်ား 

ႏစွ္တုိင္းက်င္းပေလ့ရ ွ ိၿ ပီး ဒီဖက္ႏစွ္မ ်ားမာွေတာ့ ႏိုင္ငံအႏ ွ ံ႔မ ွ နဂါးေလေွလာွ္ သမားမ ်ားကုိ ဖိတ္ၾ ကားၿ ပီး 

ကမ ၻာ့အဆင့္ စုေပါင္း ေလေွလာွ္ၿ ပိဳင္ပ ြမဲ ်ား က်င္းပလာပါတယ္။ ေကာက္ည ႇင္းထုပ္ရဲ႕ အရသာနဲ ႔ ပုံသ႑ာန္ 

ေတ ြရဲ ့ အဆင့္ဆင့္ ေျ ပာင္းလဲမ ႈ ကလည္း ၾ က ြယ္ဝျ ပည့္စံု လပွါတယ္။ ထုပ္ပံုထုပ္နည္းနဲ ႔ အရသာ 

မတူတာကုိ ၾ ကည့္ၿ ပီး ခ ြ ဲျ ခားႏိုင္တာကေတာ့ ထုိင္ဝမ္ ေကာက္ည ႇင္းထုပ္၊ ဟက္ကာ ေကာက္ည ႇင္းထုပ္နဲ ႔ 

ေဒသအလုိက္ အရသာမတူတဲ့ ေကာက္ည ႇင္းထုပ္တို ႔ပဲ ျ ဖစ္ပါတယ္။

ဒါတင္မက ျ ပည္သူမ်ားအၾ ကားဓေလ့အစဥ္အလာမ်ဳးိစံု ပ ် ံ႕ ႏ ွ ံ႔လာတာကေတာ့ အိမ္ရဲ႕တံခါးမမာွ 

ေဆးျ မက္ပင္ (ေဒါနပင္ႏငွ့္ဆင္တူ) ခ ်တ္ိဆ ြထဲားျ ခင္းျ ဖင့္ ျ ခင္ေျ ပးေစျ ခင္း၊ အေမ ႊးနံ ႔သာထုပ္ 

လည္မာွဆ ြ ဲျ ခင္း၊ အဝတ္အထည္ မာွ ခ ်တ္ိျ ခင္းႏငွ့္ ႐ိုးရာေဆးဝိုင္အရက္ေသာက္သုံးျ ခင္းျ ဖင့္ 

ကံေကာင္းအႏ ရၱာယ္ကင္းေစျ ခင္း၊ ဒီပ ြေဲတာ္ရက္ ေန႔လည္မာွ ထ ြက္ရ ွတိဲ့ သဘာဝေရဟာ 

အႏ ရၱာယ္ကင္းေစၿ ပီး က်န္းမာေရးအတ ြက္ ေဆးဖက္ဝင္တဲ့အတ ြက္ ေသာက္သုံးျ ခင္း၊ ခ ်ဳးိေရသုံးျ ခင္း၊ ဒီရက္ 

မ ြန္းတည့္ခ ်နိ္ ၁၂နာရီမာွ ကေလး၊ လူၾ ကီးမ ်ား ၾ ကက္ဥေထာင္ပ ြ ဲ ကစားၾ ကျ ခင္း စသည္တုိ႔ ျ ဖစ္ပါတယ္။
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臺灣中元節有普渡祭拜的習俗
ထိုင္ဝမ္ တေစ ၦႀကီးပြေဲတာ္ တေစ ၦႀကီးကို ပူေဇာ္ပသ ပစၥည္းႏွင့္ ပူေဇာ္ေသာ ဓေလ့

中元節

日期：農曆七月十五日

　　農曆 7月俗稱「鬼
月」，在傳統習俗中，

從農曆 7月 1日凌晨
起地府鬼門開，到農曆

7月 29日鬼門關的這
段期間，民間為祈求消

災解厄、諸事順利平

安，各地均舉辦大大小

小的祭典，尤以 7月
15日中元節這一天達
到祭典的最高潮。

　　臺灣中元節有「普渡」的習俗，主要祭拜俗稱「好兄弟」

的孤魂野鬼，並祭祀祖先，通常會準備雞鴨魚肉等牲品，各地

則舉辦搶孤和放水燈等活動。

　　「搶孤」是中元節重大的慶典之一，臺灣目前在宜蘭縣頭

城鎮及屏東縣恆春鎮兩地仍有舉辦，其中又以頭城搶孤規模最

大。早年在閩粵先民入墾宜蘭的過程中，許多人受到天災、人

禍、疾病而命喪異域，因恐祭祀無人、魂魄無所歸依，便於每

年中元普渡時舉行搶孤儀式，悼念先人。

တေစ ၦႀကီးပြေဲတာ္
ရက္စ ြ ဲ - တ႐ုတ္ျ ပက ၡဒိန္ ၇လ ၁၅ရက္

တ႐ုတ္ျ ပက ၡဒိန္ ၇လကုိ「 တေစ ၦလ」အျ ဖစ္လူသိမ်ားၿ ပီး၊ ဓေလ့ထုံးစံ အရ တ႐ုတ္ျ ပက ၡဒိန္ ၇လ 

၁ရက္ေန ့မ ွ စ၍ ငရဲတံခါး ဖ ြင့္ၿ ပီး၊ တ႐ုတ္ျ ပက ၡဒိန္ ၇လ ၂၉ရက္ေန ့ငရဲတံခါးပိတ္သည့္ အခ်နိ္ 

အေတာအတ ြင္းထိ လူမ်ား ကံမေကာင္းမ ႈမ ်ားမ ွ ေက ြကင္းၿ ပီး၊ ကံေကာင္းရန္ ဆုေတာင္းေသာ 

ရိုးရာဓေလ့ကုိ၊ ေနရာေဒသတုိင္းတ ြင္ ႀ ကီးႀ ကီးငယ္ငယ္ ပ ြေဲတာ္မ ်ားကုိ က်င္းပၿ ပီး၊ အထူးသျ ဖင့္ ၇လ 

၁၅ရက္ေန ့သည္ ရုိးရာ ပ ြေဲတာ္၏ အထ ြဋ္အထိပ္ ေရာက္ခ်နိ္ ျ ဖစ္သည္။ 

ထိုင္ဝမ္၏ တေစ ၦ ႀ ကီးပ ြေဲတာ္္သည္ သရဲ တေစ ၦမ ်ားကုိ ရ ွခိိုးေသာ ရုိးရာ ပ ြေဲတာ္ ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ တေစ 

ၦမ ်ားျ ဖစ္ေသာ「 ေကာင္းေသာညီအစ္ကုိ」 ကုိ ရ ွခိိုးေသာ ရုိးရာ ပ ြေဲတာ္ႏငွ့္ ဘုိးေဘးဘီဘင္မ ်ားကုိ 

ကိုးက ြယ္ရန္ ၾ ကက္ငကွ္အသားမ်ားႏငွ့္ ငါးမ ်ားစသည့္ ပူေဇာ္ပသမည့္ ပစ ၥည္းမ ်ားပါဝင္ၿ ပီး၊ 

ေခ ်ာတိုင္တက္ တံခ ြန္လု ၿ ပိဳင္ပ ြမဲ ်ားႏငွ့္ ေရေပၚ ဆီမီးလ ႊတ္ ပ ြမဲ ်ား စသည့္ လ ႈပ္ရ ာွးမ ႈမ ်ား ေနရာတုိင္းတ ြင္ 

က်င္းပသည္။

ေခ်ာတိုင္တက္ တံခ ြန္လု ၿ ပိဳင္ပ ြသဲည္ တေစ ၦ ႀ ကီးပ ြေဲတာ္၏ အဓိက အခမ္းအနား တစ္ခုျ ဖစ္ၿ ပီး၊ 

ယေန ့့ ရီလန္ေကာင္တီ ထုိခ ်န္ၿ မိဳ ့ ႏငွ့္ ဖိန္တုန္းေကာင္တီ ဟန္ခၽ ြန္းၿ မိဳ ့ ႏစွ္ၿ မိဳ ့တုိ ့ ပ ြေဲတာ္ရက္ 

မ ်ားတ ြင္ က်င္းပေလ့ ရ ွ ိၿ ပီး၊ ႏစွ္ၿ မိဳ ့အနက္ ထုိခ ်န္ၿ မိဳ ့၏ ေခ်ာတုိင္တက္ တံခ ြန္လု ပ ြသဲည္ ႀ ကီးက်ယ္ၿ ပီး 

အစည္ကားဆုံးႏငွ့္ လူႀ ကိဳက္ အမ်ားဆုံးျ ဖစ္သည္။ ေစာေစာပိုင္းႏစွ္မ ်ားကFujian ႏငွ့္ Guangdong 

လူမ ် ိဳးတို ့၏ ေရ ႊ ့ေျ ပာင္းေနထုိင္ရန္ ဘုိးေဘးတုိ ့က ရီလန္ကုိ ျ ပန္လည္ျ ပဳျ ပင္ရာတ ြင္ လူအမ်ား 

အျ ပားသည္ သဘာဝေၾ ကာင့္၎၊ လူေၾ ကာင့္၎၊ ေရာဂါေၾ ကာင့္၎ ျ ဖစ္ေသာ ေဘးအႏ ၱရာယ္မ်ားႏငွ့္ 

ေတ ြ ့ၾ ကံဳၿ ပီး တုိင္းတပါးတ ြင္ အသက္ဆုံးရံ ႈးခဲ့သူမ ်ား အတ ြက္ ႏငွ့္ ရ ွခိိုးသူ မရ ွေိသာေၾ ကာင့္ 

ေနထုိင္ရာအားကုိးရာမဲ့ ျ ဖစ္ေသာဆာေလာင္မ ြတ္သိပ္ေနေသာ ဝိညာဥ္မ ်ား အတ ြက္ ယာဇ္ပူေဇာ္ပ ြမဲ ်ား 

က်င္းပေပးၿ ပီး၊ ႏစွ္တုိင္း တေစ ၦ ႀ ကီးပ ြေဲတာ္ ႏငွ့္ ေခ ်ာတုိင္တက္ တံခ ြန္လု ပ ြေဲတာ္မ ်ား က်င္းပၿ ပီး 

ဘိုးေဘးတုိ ့ကုိ ေအာက္ေမ့ရ ွခိိုး ကုိးက ြယ္ေသာ ပ ြေဲတာ္ျ ဖစ္သည္။
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中秋節

日期：農曆八月十五日

　　中秋節的活動大都與月亮有關，如拜月、吃月餅等，都是

從月亮衍生而來。此外，還有「吃柚子」的習俗，取「柚」與

「佑」諧音，代表受月亮護佑之意。

　　至於「烤肉」，則是近年來臺灣中秋節興起的活動，在月

光下與家人、朋友齊聚一堂享用烤肉盛宴，可以聯繫感情，也

是闔家團圓的機會。

臺灣中秋節有「吃柚子」及「月餅」的習俗
ထိုင္ဝမ္ လမုန္ ့ပြေဲတာ္တြင္ 「ကၽြေဲကာသီးစားျခင္း」ႏွင့「္ လမုန္ ့စားျခင္း」ဓေလ့ 

လမုန္႔ပြေဲတာ္
ရက္စ ြ ဲ။  ။တ႐ုတ္ျ ပက ၡဒိန္ ၈ လ ၁၅ ရက္ေန႔

လမုန္ ႔ပ ြေဲတာ္ရဲ ့လ ႈပ္ရ ာွးမ ႈမ ်ားက လနဲ ့ဆက္စပ္ေနပါတယ္၊ အဓိက လ ႈပ္ရ ာွးမ ႈမ ်ား အေနနဲ ့ လကုိ 

ရ ွခိိုးျ ခင္း၊ လမုန္ ့စားျ ခင္းတုိ ့သည္ လႏငွ့္ ဆက္ႏ ြယ္ၿ ပီး ဆင္းသက္လာတဲ့ ထုံးတမ္းဓေလ့ပါ။ ဒိအျ ပင္ 

ကၽ ြေဲကာသီးစားျ ခင္း ဓေလ့ထုံးစံက 「ကၽ ြေဲကာသီး ယုိ 」့ ႏငွ့္ 「ေကာင္းခ ်းီ ကာက ြယ္ေပးေသာ ယုိ 」့ 

သည္ သံတူေသာေၾ ကာင့္၊ လသည္ ေကာင္းခ ်းီ ကာက ြယ္ေပးမည့္ အဓိပ ၸါယ္ကုိ ကုိယ္စားျ ပဳသည္။

「Barbecue」အကင္စားျ ခင္းသည္ မၾ ကာေသးမီ ႏစွ္မ ်ားအတ ြင္း ေရပန္းစားလာေသာ 

လ ႈပ္ရ ာွးမ ႈျ ဖစ္ၿ ပီး၊ မိသားစု မိတ္ေတ ြမ ်ားႏငွ့္ အတူ လေရာင္ေအာက္တ ြင္ အကင္စားျ ခင္း က်င္းပၿ ပီး၊ 

ထိေတ ြ ့ခံစားျ ခင္းႏငွ့္ မိသားစု ျ ပန္လည္ ဆုံစည္းတဲ့ အခ ြင့္ အေရးေကာင္း ျ ဖစ္ေစသည္။
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信仰
　　臺灣宗教信仰多元而平等，各宗教受《中華民國憲法》保

障，人民擁有宗教信仰自由。此外，臺灣傳教環境也很開放，

政府奉行「政教分離」原則，宗教與政治勢力互不干涉。又因

臺灣為移民社會，除固有的傳統信仰如道教、佛教、一貫道及

民間信仰外，西方世界常見的宗教如天主教、基督教及伊斯蘭

教等，在臺灣也擁有不少信眾。

民間信仰

　　臺灣民間信仰基本上為多神信仰，融合儒、釋、道三教，

隨著閩粵移民，由中國華南地區傳播來臺、落地生根，逐漸產

生本土佛道混合的民間信仰風格。其中以王爺和媽祖為臺灣最

盛行的兩大民間信仰。又根據內政部宗教統計資料顯示，臺灣

民間信仰的寺廟約 8,000座，主祀神明包括媽祖、王爺、觀音
佛祖、土地公、玉皇上帝、關聖帝君及保生大帝等。

臺北保安宮
ထိုင္ေပေပါင္အန္းဘုရားေက်ာင္း

高雄佛光山
ထိုင္ဝမ္ဗုဒၶဘာသာ 

ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ

ထိုင္ဝမ္၏ ဘာသာေရး ကုိးက ြယ္ယုံၾ ကည္မ ႈသည《္ ထုိင္ဝမ္ဖ ြ ဲ ့စည္းပံု အေျ ခခံ ဥပေဒ 》အရ 

လူမ ်ား ဘာသာေရးယုံၾ ကည္မ ႈ တန္းတူလ ြတ္လပ္ေသာ အာမခံရ ွသိည္။ ထုိ ့ျ ပင္ ထုိင္ဝမ္၏ သာသနာျ ပဳ 

ပတ္ဝန္းက်င္သည္လည္း အလ ြန္ လ ြတ္လပ္ၿ ပီး၊ အစိုးရက「ႏိုင္ငံေရး ႏငွ့္ ဘာသာေရး ခ ြ ဲျ ခားျ ခင္း」

အေျ ခခံသေဘာအရ ၊ ဘာသာေရးႏငွ္ ့ ႏိုင္ငံေရး အင္အားစုမ ်ားက အျ ပန္အလနွ္ ဝင္ေရာက္စ ြက္ဖက္ျ ခင္း 

မရ ွပိါ။ထိုင္ဝမ္သည္ ေရ ႊ ့ေျ ပာင္း ေနထုိင္သူမ ်ားျ ဖင့္ ဖ ြ ဲ ့စည္းထားေသာေၾ ကာင့္၊ ေမ ြးရာပါ 

ရိုးရာယုံၾ ကည္မ ႈ ျ ဖစ္ေသာ Taoism အျ ပင္၊ ဗုဒ ၶဘာသာ၊ Kuan Tao ႏငွ့္ ရုိးရာယံုၾ ကည္ကုိးက ြယ္မ ႈမ ်ား 

အျ ပင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ ်ားတ ြင္ အျ မဲေတ ြ ့ ရေသာ ဘာသာတရားျ ဖစ္ေသာ ကက္သလစ္ဘာသာ၊ 

ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ အစ ၥလာမ္ဘာသာ စသည့္ ဘာသာမ်ားကို ယုံၾ ကည္သူမ်ား ထုိင္ဝမ္တ ြင္ 

အမ်ားႀ ကီးရ ွပိါသည္။

ရိုးရာကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ
ထိုင္ဝမ္ ရုိးရာကုိးက ြယ္ ယုံၾ ကည္မ ႈတ ြင္ အဓိကအားျ ဖင့္ က ြန္ျ ဖဴးရ ပွ္ဝါဒ၊ ဗုဒ ၶဝါဒႏငွ့္ Taoism 

သံုးဘာသာ ယုံၾ ကည္မ ႈ ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ Fujian ႏငွ့္ Guangdong လူမ် ိဳးတုိ ့၏ ေရ ႊ ့ေျ ပာင္းေနထိုင္မ ႈႏငွ့္ 

ေတာင္တရုတ္မ ွ ထုိင္ဝမ္သုိ ့ ျ ပန္ ့ပ ြားလာကာ၊  အေျ ခက်လာၿ ပီး၊ တျ ဖည္းျ ဖည္းျ ဖင့္ ေဒသခံ 

ဗုဒ ၶဘာသာႏငွ့္ အတူ ေရာေႏာွေနေသာ ရုိးရာကုိးက ြယ္ ယုံၾ ကည္မ ႈ ဓေလ့ ျ ဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ ၎တုိ 

့အနက္ Wang Ye ႏငွ့္ Mazu သည္ ထုိင္ဝမ္တ ြင္ ႏစွ္ခု လူႀ ကိဳက္အမ်ားဆုံး ရုိးရာ ယုံၾ ကည္မ ႈ ျ ဖစ္သည္။ 

ျ ပည္ထဲေရးဝန္ႀ ကီးဌာန၏ ဘာသာေရး စာရင္းမ ်ားအရ၊ ထုိင္ဝမ္ ရုိးရာ ယုံၾ ကည္မ ႈ ဘုရားေက်ာင္းေပါင္း 

ခန္ ့မနွ္းေျ ခ ၈၀၀၀ ရ ွ ိၿ ပီး၊ Mazu၊ ၊ Wang Ye ၊ က ြမ္းရင္မယ္ေတာ္၊ ေျ မေစာင့္နတ္ဘုိးဘိုးႀ ကီး၊ 

မိုးသိၾ ကားမင္းနတ္၊ Guan Shengdijun ႏငွ့္ Baosheng Emperor အပါအဝင္ စသည္တုိ ့ကုိ အဓိက 

ကိုးက ြယ္ပါသည္  ။ 
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佛教

　　臺灣佛教主要派別為淨土宗及禪宗；而就佛教團體來看，

則以慈濟、佛光山、法鼓山以及中台禪寺等四大團體較為著名，

近年亦有多元文化的發展，辦理各類社會福利活動（註 7）。

道教

　　臺灣民眾多將民間信仰與道教混合，因此多以地域性香火

廟宇為主體，除濟貧賑災外，也常透過廟會慶典活動，對社會

發揮一定的影響力。近年來，亦積極投入社會教化及社會醫療

等工作（同註 7）。

天主教、基督教

　　基督教於 17世紀中期傳入臺灣，
至 19世紀開始擴大傳教的規模。天主
教與基督教傳教士在 19世紀為臺灣引
進西式醫療、新式教育、社會福利事

業等，是臺灣社會走向現代化的重要

推手之一。目前臺灣的天主教與基督

教仍持續投入公益慈善事業，除了創

辦多所學校以外，也致力興建醫療機

構、庇護與關懷兒童及婦女，以及從

事災難之救助，為社會帶來愛心與溫

暖（同註 7）。 天主教堂
ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္း

ဗုဒၶဘာသာ
ထိုင္ဝမ္ ဗုဒ ၶဘာသာ၏ အဓိက အုပ္စုသည္ စင္ၾ ကယ္ေသာေျ မ ႏငွ့္ Zen။  ။ ဗုဒ ၶဘာသာ အုပ္စု 

အေနျ ဖင့္ Tzu Chi ၊ ဖုိက ြမ္းစန္း ၊ ဖားကူစန္း၊ Zhongtai Temple စသည့္ အဓိက ေလးအုပ္စုက 

နာမည္ေက်ာ္ျ ဖစ္သည္၊ မၾ ကာေသးမီ ႏစွ္မ ်ားအတ ြင္း ယဥ္ေက်းမ ႈေပါင္းစံု ဖ ြ ံ ့ၿ ဖိဳး တုိးတက္မ ႈမ ်ားႏငွ့္ 

လူမ ႈဖူလုံေရး လုပ္ငန္းမ ်ား ေဆာင္ရ ြက္လ ွ်က္ ရ ွသိည္ (မတ္ွခ ်က္ ၇ ) ။

Taoism
ထိုင္ဝမ္ လူမ ်ား၏ ရုိးရာကုိးက ြယ္ ယုံၾ ကည္မ ႈ ႏငွ့္ Taoism ေရာေႏာွေနသည့္ အတ ြက္ေၾ ကာင့္၊ 

အမ်ားအားျ ဖင့္ ေဒသဆုိင္ရာ ဆီမီးနံ ့သာ ဘုရားေက်ာင္းကုိ အေျ ခခံၿ ပီး၊ ဆင္းရဲမ ႈေလ ွ်ာ့ခ ်ေရး အျ ပင္၊ 

မၾ ကာခဏ ဆုိသလုိ ဘုရားေက်ာင္းမ ်ား၏ ပ ြေဲတာ္ လ ႈပ္ရ ာွးမ ႈမ ်ား မတွဆင့္ လူ ့အဖ ြ ဲ ့အစည္းအေပၚ 

ဩဇာသက္ေရာက္မ ႈ ရ ွသိည္။ မၾ ကာေသးမီႏစွ္မ ်ားတ ြင္လည္း လူမ ႈပညာေရး၊ လူမ ႈက်န္းမာေရး 

ေစာင့္ေရ ာွက္မ ႈ အတ ြက္ တက္ၾ က ြစ ြာျ ဖင့္ ပါဝင္သည္ (မတွ္ခ ်က္ ၇ ) ။

ကက္သလစ္ဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ
၁၇ ရာစု လယ္တ ြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာသည္ ထုိင္ဝမ္သုိ ့ စတင္ဝင္ေရာက္ လာၿ ပိး၊ သာသနာျ ပဳ 

အလုပ္သည္ ၁၉ ရာစု အတ ြင္း တုိးခ ် ဲ့လာပါသည္။ ကက္သလစ္ဘာသာ ႏငွ့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ဂုိဏ္းအုပ္ 

ဆရာေတာ္မ ်ားႏငွ့္ သာသနာျ ပဳမ ်ား ၁၉ ရာစုအတ ြင္း အေနာက္တိုင္း ေဆးဝါးကုသမ ႈစနစ္၊ 

ပညာေရးစနစ္သစ္၊ လူမ ႈဖူလံုေရးလုပ္ငန္း စသည္တုိ ့အား ထုိင္ဝမ္ကုိ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿ ပီး၊ ဤသည္ 

ေခတ္မီသည့္ ထုိင္ဝမ္ လူ ့အဖ ြ ဲ ့အစည္း အျ ဖစ္သို ့ ဦးတည္ေသာ အေရးႀ ကီးသည့္ ျ မငွ့္တင္မ ႈတစ္ခုပါ။ 

ယခုလက္ရ ွတိ ြင္ ထုိင္ဝမ္ ကက္သလစ္ဘာသာ ႏငွ့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ကုသုိလ္ျ ဖစ္ ပရဟိတမ်ားကုိ 

ဆက္လက္ျ ပဳ၍ ေက်ာင္းမ ်ား တည္ေထာင္ျ ခင္း၊ ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အဖ ြ ဲ ့အစည္းမ ်ား တည္ေထာင္ျ ခင္း၊ 

ကေလးႏငွ့္ အမ် ိဳးသမီးမ ်ား အတ ြက္ လုံျ ခံဳေရးႏငွ့္ ေစာင့္ေရ ာွက္ျ ခင္းနငွ့္ သဘာဝေဘး 

ကယ္ဆယ္ေရးျ ဖင့္ လူ ့အဖ ြ ဲ ့အစည္း အတ ြက္ ေစာင့္ေရ ာွက္မ ႈႏငွ့္  ေႏ ြးေထ ြးမ ႈကုိ ျ ဖစ္ေစသည္ 

(မတ္ွခ ်က္ ၇ ) ။
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伊斯蘭教

　　臺灣民眾通常稱伊斯蘭教為「回教」，並將其信徒「穆斯

林」稱為「回教徒」。臺灣目前的回教徒，主要是由國民政府

於民國 38年遷臺的穆斯林及其後代所組成，和大部分臺灣的
新住民一樣，回教徒也集中於六大都會區。基於伊斯蘭教「五

功」等基本規範，各國穆斯林之間並無太大差異，所以印尼籍

或其他外籍之穆斯林，都可和臺灣回教徒於各地清真寺一起做

禮拜與從事節日慶祝活動（註 8）。

　　總體而言，我國宗教信仰自由，不僅為信徒提供安頓身心

的力量，更透過辦理社會公益事務而提高人民福祉，發揮穩定

社會之功能。

清真寺
ဗလီ

အစၥလာမ္ဘာသာ
ထိုင္ဝမ္တ ြင္ အစ ၥလာမ္ဘာသာကုိ မ ်ားေသာအားျ ဖင့္ 「အစ ၥလာမ္ဘာသာ」ဟုေခၚေဝၚၿ ပီး၊ 

အစ ၥလာမ္ဘာသာဝင္မ ်ားကုိ 「မ ြတ္စလင」္ဟုေခၚသည္။ ယခု ထုိင္ဝမ္ရ ွ ိ္ မ ြတ္စလင္မ ်ားသည္ 

အဓိကအားျ ဖင့္ အမ် ိဳးသားအစိုးရမ ွ ၃၈ ႏစွ္ကာလအတ ြင္း ထုိင္ဝမ္သုိ ့ေျ ပာင္းေရ ႊ ့ေသာ 

မ ြတ္စလင္မ ်ားႏငွ့္ သားစဥ္ေျ မးဆက္မ်ား ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ ထုိင္ဝမ္၏ အသစ္ေနထုိင္သူမ ်ား ႏငွ့္အညီ ၿ မိဳ 

့ျ ပေဒသ ၆ ခု တ ြင္ စုစည္းေနထုိင္ၾ ကပါသည္။ ဤသုိ ့ေသာ အစ ၥလာမ္မစ္ အင္အားႀ ကီး ငါးခု အျ ဖစ္ 

အေျ ခခံစံထား၍၊ အမ် ိဳးမ ် ိဳးေသာ ႏိုင္ငံမ ်ားရ ွ ိ မ ြတ္စလင္မ ်ား အၾ ကား က ြ ဲျ ပားျ ခားနားျ ခင္း 

မရ ွေိသာေၾ ကာင့္ အင္ဒိုနီးရ ာွး (သုိ ့) အျ ခား ႏိုင္ငံမ ်ားမ ွ မ ြတ္စလင္မ ်ား ထုိင္ဝမ္ရ ွ ိ ဗလီတုိင္းတ ြင္ 

ဝတ္တက္ျ ခင္းႏငွ့္ ပ ြေဲတာ္ေန ့တ ြင္ ပါဝင္ဆင္ႏ ႊ ဲ ႏိုင္ပါသည္ (မတ္ွခ ်က္၈ ) ။

ျ ခံဳငံု၍ဆုိ ရလ ွ်င္၊ ထုိင္ဝမ္၏ ဘာသာေရး ကုိးက ြယ္ယံုၾ ကည္မ ႈ လ ြတ္လပ္ၿ ပီး၊ 

ကိုးက ြယ္ယုံၾ ကည္သူ၏ စိတ္ႏငွ့္ ကုိယ္ကို တည္ၿ ငိမ္ေအးခ်မ္း ေစသည့္အျ ပင္၊  လူမ ႈဖူလုံေရးရာ မတွဆင့္ 

လူမ ်ား၏ ခ်မ္းသာသုခႏငွ့္ လူမ ႈေရး တည္ၿ ငိမ္တုိးတက္ေစရန္ စ ြမ္းေဆာင္ေပးသည္။
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　　臺灣以農立國，農畜產業為經濟發展之本源，為維護此一

安全穩定之生產環境，請務必於出入國境時，配合相關檢疫措

施，共同防範重大疫病蟲害入侵、傳播及蔓延，以維持優質生

活環境及我國農畜產業安全。

請勿攜帶肉類產品或動植物產品入境臺灣

　　倘有攜帶動植物及其產品，入境時應主動申請檢疫；新住

民自過去曾發生非洲豬瘟的國家（地區）違規攜帶豬肉類產品

入境（如肉鬆、香腸、生鮮豬肉、臘肉、燕皮等），目前第 1
次違規者裁處新臺幣 20萬元，第 2次再違規者則裁處 100萬
元罰鍰。

 為避免國外重大疫病及有害生物傳入臺灣，我國採取之
動植物檢疫措施如下：

　 1.  動物檢疫物不得以郵遞寄送輸入；其以郵遞寄送輸入者，
應予退運、沒入或銷毀。旅客或服務於車、船、航空器人

員，攜帶動物檢疫物應依動物傳染病防治條例及其相關規

定辦理。

　 2. 另採海空運、郵寄或旅客攜帶方式輸入植物檢疫物（含鮮
果實、種子等植物產品），輸入人、收件人須依植物防疫檢疫

法及其相關規定辦理。

3.  詳細資訊請至行政院農業委員會動
植物防疫檢疫局全球資訊網查閱（請

至 www.baphiq.gov.tw或掃描右方
QRcode）。

入境注意事項

入境臺灣時，請務必配合相關檢疫
ထိုင္ဝမ္သို ့လာေရာက္ေသာအခါတြင္၊ ေက်းဇူးျပဳ၍ သက္ဆိုင္ရာ ေရာဂါ မပ် ံ့ႏွ ံ ့ေအာင္ 

ကာကြယ္တားဆီးေရး စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။

ထိငုဝ္မ၏္ စိက္ုပ် ိဳးေရးလုပင္နး္ႏငွ့ ္လယ္ယာေမ ြးျ မဴေရးလုပင္နး္သည ္စက္မ ႈလုပင္နး္မ်ား ၏စးီပ ြားေရး ဖ ြ ံ ့ၿ ဖိဳ းတုိးတက္ေရး 

အရငး္အျ မစျ္ ဖစသ္ည။္ ထတ္ုလုပမ္ ႈ ပတ္ဝနး္က်င၏္ လုံျ ခံဳေရးႏငွ့ ္တညၿ္ ငမိေ္ရးကုိ ထိနး္သိမး္ရန၊္ ေက်းဇူးျ ပဳ၍ 

ႏိငုင္ေံတာ္တ ြငး္သိ ့ုဝငထ္ ြက္သည့အ္ခါ သက္ဆုိငရ္ာ ေရာဂါ မပ် ့ံႏ ွ ံ ့ေအာင ္ကာက ြယ္တားဆီးေရး စစေ္ဆးမ ႈမ်ား၊ 

အမ်ားျ ပညသူ္က ပိးုမ ႊားမ်ား က်ဴးေက်ာ္ ပ် ့ံႏ ွ ံ ့ျ ဖန ့္ေဝျ ခငး္ ဝငေ္ရာက္ျ ခငး္ကုိ တားဆီးျ ခငး္သည ္လူေနမ ႈပတ္ဝနး္က်င္ 

အရညအ္ေသ ြး၊ စိကုပ္် ိဳးေရးေမ ြးျ မဴေရးႏငွ့ ္စက္မ ႈ အႏ ၱရာယ ္ကငး္ရငွး္ေရး အတ ြက္ျ ဖစသ္ည။္

 ေက်းဇူးျပဳ၍ ထုိင္ဝမ္သို ့ အသားထုတ္ကုန္      (သို ့)   တိရစာၦန္ႏွင့္ အပင္ထုတ္ကုန္ 
ပစၥည္းမ်ား မယူေဆာင္ လာပါနဲ ့

တရိစာ ၦနမ္်ားႏငွ့ ္အပငမ္်ား၊ ၄ငး္တုိ ့၏ ထုတ္ကုနမ္်ား ယူေဆာင ္လာခဲလ့ ွ်င ္ႏိငုင္ေံတာ္တ ြငး္သုိ ့ 

ဝငေ္ရာက္သည့အ္ခါေရာဂါကူးစက္မ ႈကိ ုတားဆီးကာက ြယရ္န ္ႀ ကိဳတငေ္လ ွ်ာက္ထားရမည။္ အာဖရကိဝကအ္ဖ်ား ရ ွေိသာ 

ႏိငုင္(ံေဒသ)မ်ားမ  ွတရားမဝင ္သယယူ္ေဆာငလ္ာေသာ ဝက္သားထုတကု္နမ္်ားျ ဖစေ္သာ ဝက္သားေလာ္ွေထာငး္၊ ဝက္အေူခ်ာငး္၊ 

လတ္ဆတ္တဲဝ့က္သား၊ ဝက္သားေျ ခာက္၊ ဝက္သားျ ဖင့လု္ပထ္ားေသာ ဖက္ထုပခ္ ြ ံ အစရ ွသိညတုိ္ ့ကုိ ေတ ြ ့ရ ွပိါက ပထမအႀ ကိမ္ 

ျ ပစမ္ ွကု်ဴးလ ြနသူ္ကုိျ ပစဒ္ဏ ္NT $ ၂ သိနး္၊ ဒတိုယအႀ ကမိ ္ျ ပစမ္ ႈက်ဴးလ ြနသူ္ကုိ ျ ပစဒ္ဏ ္NT $ ၁၀ သနိး္ ေပးရမည။္

 ေအာက္ေဖၚျပပါတုိ ့သည္ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ ေရာဂါဝင္ေရာက္ ကူးစက္မႈကုိ 
တားဆီးကာကြယ္ရန္၊ တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ အပင္မ်ား ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါကို 
တားဆီးကာကြယ္ရန္ စီမံမႈမ်ားမွာ။  ။

 ၁။  တိရစာ ၦန္မ ်ား ပိုးမ ႊားမ ်ားႏငွ့္ ကူးစက္ေရာဂါကုိ တားဆီးကာက ြယ္ရန္ စာတုိက္မ ွ ပုိ ့ျ ခင္းမျ ပဳရ။  ။စာတုိက္မ ွ 

ပို ့ျ ခင္းျ ဖင့္ ဝင္ေရာက္လာသည့္ အရာမ်ားကုိ ျ ပန္ပို ့ျ ခင္း၊ သိမ္းပိုက္ျ ခင္း သုိ ့မဟုတ္ ဖ ်က္ဆီးျ ခင္းျ ပဳမည္။ 

ခရီးသည္ သုိ ့မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မ ႈသည္ ကား၊ သေဘ ၤာ၊ ေလယာဥ္ပ ်တံ ြင္ ျ ဖစ္ပါက 

သယ္ယူဝင္ေရာက္လာေသာ အရာသည္ တိရစာ ၦန္မ ်ား ပုိးမ ႊားမ ်ားႏငွ့္ ကူးစက္ေရာဂါကုိ 

တားဆီးကာက ြယ္ေရး ဥပေဒအရႏငွ့္ သက္ဆုိင္ရာ ျ ပဌာန္းခ ်က္အရ စီမံမည္။ 

 ၂။  သည့္အျ ပင္ ေရေၾ ကာင္း၊ေလေၾ ကာင္း သုိ ့မဟုတ္ ခရီးသည္ သယ္ယူလာေသာ အရာသည္ အပင္မ ်ား 

ပိုးမ ႊားမ ်ားႏငွ့္ ကူးစက္ေရာဂါတားဆီးကာက ြယ္ေရး (လတ္ဆတ္ေသာသစ္သီးမ ်ား၊ မ ် ိဳးေစ့မ ်ား စသည့္ 

စိုက္ပ ် ိဳးေရးထုတ္ကုန္မ ်ား)၊ တင္သ ြင္းသူ၊ လက ၡသူံမ ်ားသည္ အပင္မ ်ား ပုိးမ ႊားမ ်ားႏငွ့္ ကူးစက္ေရာဂါကုိ 

တားဆီးကာက ြယ္ေရး ဥပေဒအရႏငွ့္ သက္ဆုိင္ရာ ျ ပဌာန္းခ ်က္အရ စီမံမည္။

 ၃။  အေသးစတ္ိ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သိရ ွလုိိပါက အလုပအ္မ ႈေဆာငယ္ ြမ ္စိက္ုပ် ိဳးေရးေကာမ္တီ 

တရိစာ ၦနမ္်ားႏငွ့ ္အပငမ္်ား ပိးုမ ႊားမ်ားႏငွ့ ္ကူးစက္ေရာဂါကုိ တားဆးီကာက ြယ္ေရး ကမာ ၻလုံးဆုိငရ္ာ 

သတငး္အခ်က္အလက ္က ြနယ္က္（www.baphiq.gov.tw(သုိ )့ ညာဘက္QRcode ကုိစကငဖ္တ္ပါ）တြင္ 

ရာွေဖ ြႏိငုပ္ါသည။္ 

ႏိုင္ငံေတာ္တြင္းသုိ ့ ဝင္ေရာက္သည့္အခါ သတိျပဳရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား01
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生活輔導篇 生活輔導與資源

教育及語文學習

金融資訊

交通資訊
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ဘ႑ာေရးသတင္းအခ်က္အလက္
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ေနထိုင္ေရး 
အၾကံေပးေဆာင္းပါးမ်ား



　　結婚不僅是兩人的結合，也是兩個家族的

交結，甚至更是兩種文化的相互適應。婚姻

生活過程需要瞭解彼此，尤其跨文化的相互

包容、尊重更是不易，如何智慧地化解相處

問題，也就成了維繫婚姻的重要關鍵。

家庭經營
家庭價值

　　想要擁有幸福婚姻，就需要了解彼此的價值觀，並養成良好

溝通方式、妥善財務管理、適當家務分工等習慣，家人間也應彼

此體貼、尊重各自原生國（地）特殊的社會文化與生活模式。

　　飄洋過海來臺的新住民，除需學習用心經營婚姻生活外，

雙方更需要多加溝通，以適應全新的居住環境；而在兩人關係

之中，「語言」是決定能否溝通的重要因素， 也是維繫異國
婚姻的關鍵－在溝通時，要掌握「耐心聽、慢慢說、適時暫停」

之原則，有時候站在對方立場想一想，或許兩個人就能找到共

同解決的方法。

生活輔導與資源 

အိမ္ေထာင္ျ ပဳျ ခင္းသည္ လူႏစွ္ဦးသာေပါင္းစပ္ျ ခင္းမဟုတ္၊ မိသားစုႏစွ္စု၏ေပါင္းစပ္ျ ခင္း 

ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ယဥ္ေက်းမ ႈႏစွ္မ ် ိဳး အျ ပန္အလနွ္ လုိက္ေလ်ာညီေထ ြျ ခင္း ျ ဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ေရး 

ျ ဖစ္စဥ္သည္ အခ်င္းခ ်င္းနားလည္ရန္ လုိအပ္သည္။ အထူးသျ ဖင့္ မတူေသာ ယဥ္ေက်းမ ႈေၾ ကာင့္ 

နစွ္ဦးႏစွ္ဘက္ အျ ပန္အလနွ္ နားလည္ျ ခင္း၊ ေလးစားျ ခင္း၊ အေရးႀ ကီးကိစ ၥမ ်ားကုိ ေျ ဖရငွ္းရာတ ြင္ 

ဥာဏ္ပညာသုံး၍ ေျ ဖရငွ္းျ ခင္း၊ အဲဒါသည္ အိမ္ေထာင္ေရးကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ ေရးပါေသာ ေသာ့ခ ်က္ 

ျ ဖစ္သည္။

မိသားစုစီမံခန္ ့ခြ ဲျခင္း

မိသားစုတန္ဖုိး
မဂ ၤလာရ ွေိသာ လက္ထပ္ထိမ္းျ မားျ ခင္းသည္၊ တစ္ဦးခ ်င္းစီရဲ ့တန္ဖိုးမ ်ားကုိ 

နားလည္သေဘာေပါက္ျ ခင္း၊ ေကာင္းေသာဆက္ဆံျ ခင္း၊ ဘ႑ာေရးကုိ သင့္ေလ်ာ္စ ြာ စီမံခန္ ့ခ ြ ဲျ ခင္း၊ 

အိမ္မ ႈကိစ ၥအဝဝကုိ ဝုိင္းဝန္းကူညီျ ခင္းစသည့္ အိမ္သားအခ်င္းခ ်င္း ခ ်စ္ခင္ ၾ ကင္နာျ ခင္း၊ 

နစွ္ဦးႏစွ္ဘက္ရဲ ့ ထူးျ ခားတဲ့ လူမ ႈေရး ယဥ္ေက်းမ ႈႏငွ့္ လူေနမ ႈဘဝပံုစံ၊ သူတို ့၏ေမ ြးရပ္ဇာတိေျ မကို 

ေလးစားရမည္။

ႏိုင္ငံရပ္ျ ခားမ ွ ပင္လယ္သမုဒ ၵရာကုိ ျ ဖတ္ၿ ပီး ထုိင္ဝမ္သို ့ေရာက္ရ ွလိာေသာ အသစ္ေနထုိင္ 

သူမ ်ား ၊ အိမ္ေထာင္ျ ပဳၿ ပီးေနာက္ လူေနမ ႈဘဝ သတိထား စီမံခန္ ့ခ ြေဲရးကို သင္ယူရမည့္ အျ ပင္၊ 

ႏစွ္ဖက္လုံး ေကာင္းမ ြန္စ ြာ ဆက္ဆံရန္လုိအပ္သည္။ လူေနမ ႈပတ္ဝန္းက်င္ အသစ္ႏငွ့္ 

လိုက္ေလ်ာညီေထ ြရန္ နစွ္ဦးႏစွ္ဘက္ရဲ ့ဆက္ဆံေရးတ ြင္ 「ဘာသာစကား」သည္ ဆက္သ ြယ္ေရး ရ ွမိရ ွ ိ 

ေကာင္းမေကာင္းကုိ ဆုံးျ ဖတ္ေပးေသာ အေရးပါသည့္ အခ်က္ ျ ဖစ္ၿ ပီး အိမ္ေထာင္ေရးကုိ 

ထိန္းသိမ္းေသာ အဓိကေသာ့ခ ်က္ျ ဖစ္သည္။ ေကာင္းမ ြန္စ ြာ ဆက္ဆံေရးမူ အရ「 

စိတ္ရ ညွ္စ ြာနားေထာင္ျ ခင္း၊ စကားကုိ ျ ဖည္းျ ဖည္းေျ ပာျ ခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ခ ်နိ္မာွ ေခတ ခၱဏနားျ ခင္း」တုိ 

့လိုအပ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ သူတစ္ပါးရဲ ့ ရ ႈေဒါင့္မ ွ ရပ္တည္ခံစား ၾ ကည့္ပါက၊ ႏစွ္ဦးႏစွ္ဖက္ရဲ ့ 

ျ ပႆနာကုိ ေျ ဖရငွ္းတဲ့ နည္းလမ္း ေတ ြ ့ႏိုင္မာွပါ။

ေနထိုင္ေရး အၾကံေပးျခင္းႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား

ေနထိုင္ျခင္းအတြက္ အၾကံေပးမႈမ်ား

02
Part

內政部移民署    新住民入國前輔導手冊 88 89

ေနထုိင္ျခင္းအတြက္ အၾကံေပးမႈမ်ား生活輔導篇

အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား ႏိုင္ငံေတာ္တ ြင္းသိ ုမ့ဝင္ေရာက္မ ီအၾ ကံေပး လမ္းည ႊန ္လက္စ ြစဲာအုပ ္   ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန



新住民分享

1.  馮燕妮女士：態度贏得自我成長及
貴人的提拔

  　　我是馮燕妮，來自印尼。在民
國 97年 7月第一次到臺灣旅遊，
當時就認識了我先生，同年年底，

我再度來到臺灣於國立成功大學

語言中心學習華語。旅遊和學習

中文是完全不同的心態，從一點一滴的課堂

精進，到勇敢找臺灣人練習溝通，是個充滿挑戰的過程。而

我也從這個經驗感受到「學習解決問題」帶來的成就感，因

為「自我成長」是令人感到快樂的行為。

  　　我和當時的男朋友，也就是現在的先生，透過互相鼓
勵、彼此自我成長，而感情升溫。每當我遇到難題他總是陪

我討論各種解決的辦法，也更堅定我們的感情。我的公婆一

路看著我們的努力與成長而感到放心，我的公公常常跟別人

介紹「我媳婦是印尼人，她很認真參與政府辦理的各種學習

活動，讓自己更快適應在臺灣的生活」。因此，我由衷相信

「態度會贏得貴人的提拔」，我目前已成為新住民語文課程

的母語師資指導老師，也是新住民發展基金會的委員，正在

就讀博士班。期許我可以為更多人付出，「從手心向上變成

手心向下」，運用自我成長的經驗協助他人。

အသစ္ေနထိုင္သူ၏ မွ်ေဝျခင္း
၁ ။  ဖုန္ရန္ ့နီ အမ် ိဳးသမီး။  ။သေဘာထားသည္ မိမိကုိယ္ကုိ တုိးတက္မ ႈႏငွ္ ့ ျ မငွ့္တင္ေရးကုိ ရရ ွသိည္

  ကၽ ြန္မက အင္ဒိုနီးရ ာွးမ ွ လာတဲ့ ဖုန္ရန္ ့နီပါ၊ ထုိင္ဝမ္သက ရၠာဇ္ ၉၇ခုႏစွ္ ၇လ မာွ ထုိင္ဝမ္ကုိ 

အလည္အပတ္ လာလည္ခ်နိ္မာွ ကၽ ြန္မရဲ ့အမ် ိဳးသားနဲ ့သိကၽ ြမ္းပါတယ္။ ထုိင္ဝမ္သက ရၠာဇ္ ၉၇ခုႏစွ္ 

ႏစွ္ကုန္မာွ အမ် ိဳးသားခ ်န္ကုန္းတက သုိၠလ္မာွ ဘာသာစကား သင္ၾ ကားေရးစင္တာမာွ 

တရုတ္ဘာသာကုိ သင္ယူဖို ့ထုိင္ဝမ္ကုိ ထပ္တစ္ခါ ေရာက္ရ ွခိဲ့ ပါတယ္။ အလည္အပတ္ နဲ 

့တရုတ္ဘာသာကုိ သင္ယူျ ခင္းက အေတ ြးအေခၚ လုံးဝမတူပါ။ စာသင္ခန္းမာွ တျ ဖည္္းျ ဖည္းနဲ ့ 

သတ ၱရိ ွစိ ြာ ထုိင္ဝမ္သားရ ာွၿ ပီးဆက္ဆံေရး ေလ့က်င့္ျ ခင္းသည္ စိန္ေခၚျ ခင္းတစ္ရပ္ပါ။ အဲသလုိ

「ျ ပႆနာမ်ားကို ေျ ဖရငွ္ းရန္သင္ယူျ ခင္း」အေတ ြ ့အၾ ကံဳ သည္ ေအာင္ျ မင္ျ ခင္းကဲ့သို ့ခံစားရၿ ပီး၊ 

「မိမိကုိယ္တုိင္တုိးတက္မ ႈ」ေၾ ကာင့္ ပီတိဝမ္းေျ မာက္ ျ ဖစ္ေစပါသည္။ 

  အဲဒီအခ်နိ္က ကၽ ြန္မရည္းစား၊ ယခုလက္ရ ွလိင္ေယာက် ၤားနဲ ့ေမတ ာၱမ ွ်ျ ခင္းေၾ ကာင့္ 

ႏစွ္ဦးစလုံး အျ ပန္အလနွ္ အားေပးအားေျ မာက္ ျ ပဳျ ခင္းေၾ ကာင့္၊「မိမိကုိယ္တုိင္တုိးတက္မ ႈ」

ကိုရရ ွပိါတယ္။ သူကကၽ ြန္မျ ပႆနာမ်ားႏငွ့္ ၾ ကံဳေတ ြ ့တုိင္း ကၽ ြန္မကုိ အေဖၚလုပ္ၿ ပီး 

ျ ပႆနာမ်ားကိုေျ ဖရငွ္းရန္ နည္းလမ္းမ ်ားကုိ ေ ဆ ြးေႏ ြးတုိင္ပင္ျ ခင္း တုိ ့ေၾ ကာင့္ ကၽ ြန္မတုိ ့ရဲ 

့အခ်စ္ေမတ ာၱ ပုိၿ ပီးတည္တ့ံခိုင္ၿ မဲ လာပါတယ္။ ကၽ ြန္မရဲ ့ ေယာက ၡမကလည္း 

လမ္းတစ္ေလ ွ်ာက္လံုးကၽ ြန္မတုိ ့ရဲ ့ႀ ကိဳးစားမ ႈႏငွ့္ေ အာင္ျ မင္တုိးတက္မ ႈကုိၾ ကည့္ၿ ပီး 

ပီတိခံစားရၾ ကပါတယ္။ ကၽ ြန္မရဲ ့ေယာက ၡထီးကလည္း「 ငါေ့ခၽ ြးမက အင္ဒိုနီးရ ာွးလူမ ် ိဳး 」လုိ 

့အၿ မဲတမ္းပဲ သူမ ်ားကိုမိတ္ဆက္ပါတယ္။ သူက အစိုးရဖ ြင့္လစွ္တဲ့ သင္တန္းမ ် ိဳးစံုကို 

တက္ေရာက္သင္ၾ ကားျ ခင္းျ ဖင့္၊ ထုိင္ဝမ္ရဲ ့လူေနမ ႈဘဝကုိ လုိက္ေလ်ာညီေထ ြေအာင္ 

အေလးအနက္ထားခဲ့တယ္လုိ ့ ေျ ပာပါေသးတယ္။ 「မနွ္ကန္တဲ့သေဘာထားေၾ ကာင့္ 

ေအာင္ျ မင္မ ႈကိုရရ ွသိည္ 」၊ ယခုတ ြင္ကၽ ြန္မသည္ ႏိုင္ငံသားသစ္ ဘာသာစကားကုိ သင္ၾ ကားတဲ့ 

ဆရာမျ ဖစ္ၿ ပီး၊ ႏိုင္ငံသားသစ္ ဖ ြ ံ ့ၿ ဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရငွ္း အဖ ြ ဲ ့ဝင္လည္း ျ ဖစ္ပါတယ္။ 

ပါရဂူသင္တန္းကို တက္ေရာက္ဆဲပါ၊ ကၽ ြန္မရဲ ့ တုိးတက္မ ႈ အေတ ြ ့အၾ ကံဳကုိ အသုံးျ ပဳၿ ပီး「ရယူျ ခင္း 

မေွပးဆပ္ျ ခင္းသုိ ့ 」အမ်ားအတ ြက္ တတ္အားသမ ွ် ေပးဆပ္ရပါေစလုိ ့ေမ ွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ေနထိုင္ျခင္းအတြက္ အၾကံေပးမႈမ်ား
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2.  嚴沛瀅女士：因文化理解而學習包容

  　　23年前，跨國姻緣使我第一次
離開「有如母親一般的」越南的懷

抱，只攜帶簡單行李一路來到臺北

的家。剛到臺灣時，什麼都不習慣，

氣候、食物、語言等都要克服，文

化差距曾經讓我常常出糗。

  　　想當年，我第一次回越南娘
家，特地選了一雙繡花鞋要帶回臺灣送

給婆婆。我開心地拿「鞋子」出來，雙手遞給婆婆，本來婆

婆不接受，但她沒有生我的氣，反而馬上從零錢包裡掏出「1
元」並告訴我：「在臺灣有這個習俗，不可以隨便送鞋子給

別人，這當作買的」。原來，每個國家的風俗民情不同，在

臺灣，送鞋子象徵叫人「走路」的意思。

  　　我想，人生包括家庭及工作，都不可能十全十美，只要
踏實地適應生活，就能看見幸福。我在臺灣曾經擔任廣播電

臺的主持人，也是新住民母語教師及服務站的志工，這些幸

福不可能憑空而來，需要努力經營創造。如果每位新住民準

備前來臺灣，都有機會接觸入國前法令宣導及家庭教育或多

元文化相關講座，那真的可以減少許多不必要的誤會，人際

關係也就更能圓滿融和。

၂ ။  မစ္စ္ ယန္ေဖ့ယဥ္။   ။က ြ ဲျ ပားျ ခားနားေသာ ယဥ္ေက်းမ ႈကုိ သေဘာေပါက္ နားလည္မ ႈ ႏငွ့္ အမ ွ် 

ပါဝင္သင္ယူျ ခင္း၂၃ႏစွ္မတုိင္မီက မတူေသာႏိုင္ငံသားႏငွ့္ 

  အိမ္ေထာင္ျ ပဳျ ခင္းေၾ ကာင့「္ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ကမိခင္ရဲ ့ရင္ခ ြင」္မ ွ ပထမဦးဆုံးအႀ ကိမ္ 

ထ ြက္ခ ြာခဲ့ပါတယ္၊ လ ြယ္ကူတဲ့ အထုပ္အပိုးေလး ပုိက္ၿ ပီး ထုိင္ေပကအိမ္ကုိ  ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ 

ထိုင္ဝမ္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း ရာသီဥတု၊ အစားအစာ၊ ဘာသာစကား စသည့္ အခက္အခဲတုိ ့ကုိ 

ေက်ာ္လ ႊားရန္ ဘယ္လိုမ ွ ေနသားမက်ပါ။ ယဥ္ေက်းမ ႈ က ြ ဲျ ပားျ ခားျ ခင္းသည္ ကၽ ြန္မကုိ 

မၾ ကာခဏ အရက္ွရေစပါတယ္။ကၽ ြန္မက ဝမ္းသာစ ြာျ ဖင့္ ဖိနပ္ကုိ ယူထုတ္လာၿ ပီး လက္ႏစွ္ဘက္နဲ ့ 

ေယာက ၡ ၡမကုိ ေပးလုိက္ပါတယ္။ စစခ်င္း

  ေယာက ၡမက လက္မခံေပမဲ့၊ စိတ္မဆုိးပါဘူး။ ခ ်က္ခ ်င္းပိုက္ဆံအိတ္ကေန「 ၁ ယ ြမ」္ ထုတ္ၿ ပီး 

ကၽ ြန္မကုိ 「ထုိင္ဝမ္မာွဖိနပ္လက္ ေဆာင္ေပးတဲ့ ဓေလ့မရ ွဘူိး၊ ဝယ္တာလုိ ့သေဘာထား」

ဆိုၿ ပီးေျ ပာပါတယ္။ အဲဒီေတာ့မ ွ ႏိုင္ငံတကာရဲ ့ဓေလ့ထုံးစံ ယဥ္ေက်းမ ႈ က ြ ဲျ ပားမ ႈေၾ ကာင့္၊ 

ဖိနပ္ကုိလက္ေဆာင္ေပးျ ခင္းသည္ သူမ်ားကုိ 「လမ္းေလ ွ်ာက္ထ ြက္ခ ြာခိုင္းျ ခင္း」

သေဘာအရာေရာက္ေၾ ကာင္းကုိ သိရသည္။  ကၽ ြန္မရဲ ့အျ မင္မာွ လူ ့ဘဝက အလုပ္နဲ 

့အိမ္ေထာင္ေရးမာွ အစစ အရာရာမာွ ၿ ပီးျ ပည့္စံု ဖုိ ့ဆုိတာမလ ြယ္ပါဘူး၊ မနွ္မနွ္ကန္ကန္နဲ ့ လက္ေတ ြ ့ 

က်က် လုိက္ေလ်ာညီေထ ြစ ြာ ေ  နထိုင္တတ္္ရင္ ေအးခ်မ္းသာယာတဲ့ ဘဝကုိ ရရ ွမိာွပါ။ ထုိင္ဝမ္မာွ 

ကၽ ြန္မဟာ တခါက ေရဒီယုိ အသံလ ႊင့္ရံုရဲ ့ အစီစဥ္ေၾ ကညာသူ လုပ္ဖူးပါတယ္၊ အသစ္ေနထုိင္သူမ ်ားရဲ 

့ မိခင္ဘာသာစကားဆရာမႏငွ့္ ဝန္ေဆာင္မ ႈေပးတဲ့ေနရာက ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလည္း ျ ဖစ္ပါတယ္။ 

ေပ်ာ္ရ ႊင္ခ ်မ္းေျ မ ့တဲ့ဘဝ ဆုိတာ သူ ့ဟာသူ ျ ဖစ္မလာပါဘူး၊ လုိခ ်င္တဲ့ဘဝကုိ ႀ ကိဳးစားမ ႈနဲ ့ဖန္ဆင္းဖို 

့လိုအပ္ပါတယ္။

  အကယ္၍ ထုိင္ဝမ္သုိ ့လာေရာက္ဖို ့ျ ပင္ဆင္ေနတဲ့ အသစ္ေနထုိင္သူသည္ ထုိင္ဝမ္သုိ ့ 

မဝင္ေရာက္မီ အစိုးရထုတ္ျ ပန္ထားေသာ ဥပေဒအမိန္ ့မ ်ား၊ မိသားစုပညာေရး သုိ ့မဟုတ္ 

ယဥ္ေက်းမ ႈေပါင္းစံုနဲ ့ဆက္ႏ ြယ္တဲ့ ပုိ ့ခ ်ခ ်က္မ ်ားတက္ေရာက္ျ ခင္းသည္ အေတာ္မ ်ားမ ်ားရဲ ့ 

မလုိအပ္တဲ့ နားလည္မ ႈက ြလဲဲ ြျ ခင္းကုိ တကယ္ေလ ွ်ာ့နည္းေစၿ ပီး ဆက္ဆံေရးသည္ 

ပိုမိုေကာင္းမ ြန္လာၿ ပီး ျ ပည့္စံုေအာင္ျ မင္တဲ့ ေပါင္းစည္းမ ႈကုိ ရရ ွလိာမာွျ ဖစ္ပါတယ္။

ေနထိုင္ျခင္းအတြက္ အၾကံေပးမႈမ်ား
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親職教養
　　從結婚、懷孕、新生兒的誕生、兒童及青少年的照護等，

都是擁有婚姻關係的兩人，在養育子女方面必須學習的功課。

彼此應先討論有孩子後的生活規劃，包括金錢、時間、教養和

資源等運用，提供良好環境，有助子女日後健全的身心發展。

 教養子女方法

　　教養孩子時最重要的教養態度包括：

1.  照顧與教養子女是兩個人的事，因此，「共親職」是教養的
第一步，雙方須達成共識了解「在教養的路上，你跟我一樣

重要」。

2.  父母教養態度及標準要一致，會用言語或行動支持另一半的
教養態度及行為，並且要以身作則。

3.  願意與另一半一起討論教養方式及策略，正視教養上的衝
突，並願意透過討論找到教養的解決策略。

4.  教養的過程難免遭遇挫折或不知所措，父母要多參加各級學
校或家庭教育推展單位所舉辦的親職教育活動，抑或運用親

職教育網站，不斷增進教養子女的知能。

ပညာေရး ျပဳစုပ် ိဳးေထာင္ျခင္း

လူႏစွ္ဦး အိမ္ေထာင္ျ ပဳတဲ့အခ်နိ္ကစၿ ပီး ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ၿ ပီး ရင္ေသ ြးငယ္ေမ ြးဖ ြားမယ္၊ ကေလးနဲ 

့ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္ေတ ြကုိ ဂရုစိုက္ေစာင့္ေရ ာွက္ ပ ် ိဳးေထာင္မယ္ စသျ ဖင့္၊ 

အစစအရာရာအားလုံးသည္ အိမ္ေထာင္ေရးနဲ ့သက္ဆိုင္သူ ႏစွ္ေယာက္လုံး 

သင္ၾ ကားရမည့္သင္ခန္းစာပါ။ ႏစွ္ေယာက္လံုး ႀ ကိဳတင္ၿ ပီး ေနာင္တစ္ေန ့ကေလးရ ွခိဲ့တဲ့ 

ဘဝစီမံကိန္းကုိ ေရးဆ ြရဲပါမယ္၊ ေင ြေရးေၾ ကးေရး၊ အခ်နိ္အပါအဝင္၊ အင္အားနဲ ့ အရင္းအျ မစ္မ ်ားကုိ 

အသုံးျ ပဳမ ႈ စသည္တုိ ့သည္ သာယာခ်မ္းေျ မ  ့တဲ့ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ေပးၿ ပီး၊ အနာဂတ္မာွ သားသမီးမ ်ားရဲ 

့ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာနဲ  ့စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဖ ြ ံ ့ၿ ဖိဳးမ ႈကုိ အေထာက္အပံ့ ျ ဖစ္ေစသည္။

 မိဘအုပ္ထိန္းမႈ နည္းလမ္းမ်ား
့ကေလးျ ပဳစုေစာင့္ေရ ာွက္ေကၽ ြးေမ ြးတဲ့အခါ ပါဝင္တဲ့ မိဘရဲ ့သေဘာထား။  ။

၁ ။  ကေလးျ ပဳစုေစာင့္ေရ ာွက္ျ ခင္းနငွ့္ သင္ၾ ကားျ ခင္းသည္ လူႏစွ္ဦးရဲ ့တာဝန္ပါ၊ အဲဒါေၾ ကာင့္ 

「အတူတက ြအုပ္ထိန္းျ ခင္း」သည္ ျ ပဳစုေစာင့္ေရ ာွက္ျ ခင္းရဲ ့ ပထမေျ ခလမွ္းျ ဖစ္ၿ ပီး၊ႏစွ္ဦးႏစွ္ဘက္ရဲ 

့နားလည္မ ႈ ရ ွ ိၿ ပီး၊ 「ကေလးျ ပဳစုေစာင့္ေရ ာွက္တဲ့  လမ္းတစ္ေလ ွ်ာက္လုံးမာွ နင္နဲ ့ငါက 

အေရးႀ ကီးသူေတ ြပါ။」

၂ ။  မိဘမ်ား ျ ပဳစုေစာင့္ေရ ာွက္ျ ခင္း သေဘာထားသည္ တသမတ္တည္းရ ွ ိၿ ပီး၊ 

ဘာသာစကားအသုံးျ ပဳျ ခင္း သုိ ့မဟုတ္ အျ ခားတစ္ဦးရဲ ့သ ြန္သင္ျ ခင္းသေဘာထားႏငွ့္ 

အျ ပဳအမ ႈကုိ လက ၡ ံျ ခင္း၊ မိမိကုိယ္တုိင္ ဦးေဆာင္ၿ ပီးနမူနာေပးရမည္။

၃ ။  အျ ခားတစ္ဦးနဲ ့သ ြန္သင္ျ ခင္းနည္းမ ်ားကုိ တုိင္ပင္ေဆ ြးေႏ ြးတဲ့ဆႏ ၵရ ွ ိၿ ပီး၊ ျ ပဳစုေစာင့္ေရ ာွက္ျ ခင္း 

ပညာေရးနဲ ့ပတ္သက္တဲ့ပဋိပက ၡေတ ြကုိမ ်က္ႏာွခ ်င္း ရင္ဆုိင္ ရမည့္အျ ပင္၊ 

ေျ ဖရငွ္းရမည့္နည္လမ္းမ ်ားကို ေဆ ြးေႏ ြးတိုင္ပင္ျ ခင္းမ ွ ရ ာွေဖ ြတဲ့ဆႏ ၵရ ွရိမည္။

၄ ။  မလ ႊမဲေရ ာွင္ ၾ ကံဳေတ ြ ့ရမယ့္ ဆုတ္ယုတ္ျ ခင္း  (သုိ ့) ဆုံးရံ ႈးျ ခင္း ပညာေရး ျ ဖစ္စဥ္ကုိ၊ မိဘမ်ား 

ေက်ာင္းအဆင့္ဆင့္တုိင္း (သုိ ့) မိသားစု ပညာေရး ဖ ြ ံ ့ၿ ဖိဳးတုိးတက္ေရး အသင္းအဖ ြ ဲ ့ တုိ ့မ ွ က်င္းပတဲ့ 

ပညာေရး ျ ပဳစုပ ် ိဳးေထာင္ျ ခင္း လ ႈပ္ရ ာွးမ ႈမ ်ားကုိ တက္ေရာက္ သင့္သည္။ ဒါမမွဟုတ္ ပညာေရး 

ျ ပဳစုပ ် ိဳးေထာင္ျ ခင္း ဝက္ဘ္ဆုိက္ကုိ အသံုးျ ပဳ၍ မိဘအုပ္ထိန္းမ ႈ ဗဟုသုတ အသိပညာမ်ားကုိ 

အဆက္မျ ပတ္ ျ မငွ့္တင္ရမည္။

ေနထိုင္ျခင္းအတြက္ အၾကံေပးမႈမ်ား

ေနထုိင္ျခင္းအတြက္ အၾကံေပးမႈမ်ား生活輔導篇
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親子共學

　　「教育」是臺灣培育優秀人才最重要的管道，孩童約在 6
歲時進入國民小學、12歲時進入國民中學學習，這個階段屬
於「義務教育」，由國家負擔學費，提供學童最好的教育資源。

後期中等教育分為高級中學和高級職業學校，而大專階段的教

育亦非常普遍，目前臺灣共有一百多所大專院校，為臺灣培育

各類優秀人才。

　　從孩子進入學校學習開始，父母就必須和學校及老師保持

緊密的聯繫，我們稱為「親師互動」。因為孩子的可塑性很強，

學校教育對於孩子的影響很大，因此良好密切的「親師互動」

可以幫助孩子順利的適應學校生活。

　　新住民在家可以用家鄉的語言講故事書、繪本，或是教唱

家鄉的兒歌及民謠給子女聽，並教導小孩家鄉話，使其認識父

母原屬國家的文化，以拉近親子之間的距離，更可擴展孩子的

國際視野。

　　在各縣市，新住民可以

帶孩子到居住地設置的圖書

館總館及各分館，利用公有

資源與孩子共學，這些地方

不僅有許多實用的良書，還

有視聽資料、電子書等，多

可免費提供外借。

မိဘႏွင့္ကေလး အတူတကြသင္ယူျခင္း

「ပညာေရး」သည္ ထုိင္ဝမ္၏ ထူးခၽ ြန္သူကို ပ ် ိဳးေထာင္ေပးတဲ့ အေရးအပါဆုံး လမ္းေၾ ကာင္းပါ၊ 

ကေလးမ်ားသည္ အသက္ ၆ ႏစွ္အရ ြယ္မစွ၍ အမ် ိဳးသားမ ႈလတန္းေက်ာင္း  ၊ ၁၂ ႏစွ္တ ြင္ 

အမ် ိဳးသားအလယ္တန္းေက်ာင္းသုိ ့ဝင္ေရာက္ ပညာသင္ယူၾ ကရပါသည္။ ဤအဆင့္သည「္ မသင္မေနရ」

ပညာေရးအဆင့္ ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္မ ွ ပညာေရးသင္ၾ ကား စားရိတ္ကုိ တာဝန္ယူၿ ပီး၊ 

ေက်ာင္းသားမ ်ားအတ ြက္

အေကာင္းဆုံး ပညာေရးအရင္းအျ မစ္မ ်ားကုိ ပံ့ပိုးေပးပါတယ္။ အေနာက္ပိုင္ း ကာလမာွေတာ့ 

အလယ္တန္းပညာေရးကုိ အထက္တန္းေက်ာင္းႏငွ့္ အဆင့္ျ မင့္ အသက္ေမ ြးသင္တန္းေက်ာင္းဟူ၍ 

ခ ြထဲားပါေသးတယ္။ ေကာလိပ္အဆင့္ရဲ ့ ပညာေရးလည္း အလ ြန္က်ယ္ျ ပန္ ့ပါတယ္၊ ယခုလက္ရ ွ ိ 

ထိုင္ဝမ္တ ြင္ တက သၠိုလ္ စုစုေပါင္း တစ္ရာေက်ာ္ရ ွ ိၿ ပီး၊ ထုိင္ဝမ္အတ ြက္ထူးခၽ ြန္သူကို 

ပ ် ိဳးေထာင္ေပးပါတယ္။  ကေလးမ်ား ေက်ာင္းသုိ ့ဝင္ေရာက္ပညာသင္သည့္ အခ်နိ္မစွ၍၊ မိဘမ်ားသည္ 

ေက်ာင္း  မဆွရာႏငွ့္ အနီးကပ္ဆက္သ ြယ္မ ႈ ရ ွပိါေစ၊ 「မိဘဆရာ အျ ပန္အလနွ္ႏ ွ ီးေႏာွျ ခင္း」

ဟုေခၚေေဝၚသည္၊ ကေလးမ်ားသည္ ပုံစံသ ြင္းရန္လ ြယ္ကူသည့္အတ ြက္၊ ေက်ာင္းမ ်ား  ၏ 

ပညာသင္ၾ ကားေရးသည္ ကေလးမ်ားအတ ြက္ ၾ သဇာလ ႊမ္းမိုးမ ႈ အလ ြန္ႀ ကီးမားသည့္  အတ ြက္၊ 

「မိဘဆရာ အျ ပန္အလနွ္ႏ ွ ီးေႏာွျ ခင္း」အနီးကပ္ဆက္သ ြယ္မ ႈ ရ ွ ိျ ခင္းသည္ ကေလးမ်ား 

ေက်ာင္းသားဘဝကုိ ေခ်ာေမ ြ ့လုိက္ေလ်ာညီေထ ြေစပါတယ္။

အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား မိခင္ရဲ ့ဘာသာစကားနဲ ့ ပံုေျ ပာျ ခင္း၊ ရုပ္ပံုစာအုပ္မ ်ား ဒါမမွဟုတ္ 

ဇာတိေျ မရဲ ့ကေလးသီခ်င္းနဲ ့ ရုိးရာသီခ်င္းမ ်ားကုိ သီဆုိသင္ၾ ကားေပးပါ၊ ကေလးမ်ားကုိ မိခင္ရဲ 

့ဘာသာစကား သင္ၾ ကားေပးျ ခင္းျ ဖင့္၊ ကေလးမ်ားကုိ မိဘမ်ားရဲ ့ ဇာတိႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမ ႈကုိ 

နားလည္သိျ မင္ေစၿ ပီး၊ သင္ႏငွ့္ ကေလးၾ ကားရဲ ့ အက ြာအေဝးကုိ နီးကပ္ေစၿ ပီး မိဘႏငွ့္ ကေလးရဲ 

့ဆက္ဆံေရးကုိ ေကာင္းမ ြန္လာေအာင္ ပ ် ိဳးေထာင္ေပးၿ ပီး၊ ကေလးရဲ ့ႏိုင္ငံတကာ အျ မင္ကို ပိုၿ ပီး 

က်ယ္ျ ပန္ ့ေစပါတယ္။

ခရိုင္အသီးသီးတ ြင္သင္ေနထိုင္သည့္ေနရာတ ြင္ ဖ ြင့္လစွ္ထားေသာ ပင္မစာၾ ကည့္တုိက္ သုိ ့မဟုတ္ 

စာၾ ကည့္တုိက္ဌာနခ ြ ဲ အသီးသီးသုိ ့ ကေလးကုိေခၚေဆာင္၍ အမ်ားျ ပည္သူ အရင္းအျ မစ္ကုိ 

အသုံးျ ပဳၿ ပီး ကေလးႏငွ့္ အတူတက ြေလ့လာပါ၊ အဲဒီေနရာေတ ြမာွ အသုံးဝင္တဲ့စာအုပ္ 

အမ်ားအျ ပားရ ွရိံုမက၊ အသံ-အျ မင္ အာရံုပစ ၥည္းမ ်ား၊ E-စာအုပ္မ ်ား  လည္းရ ွပိါေသးတယ္။ အားလုံးကုိ 

အခမဲ့ ငာွးရမ္းေပးပါတယ္။

ေနထိုင္ျခင္းအတြက္ အၾကံေပးမႈမ်ား
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全國家庭教育諮詢專線 

　　為提供民眾家庭教育諮詢與服務，臺灣設有412-8185（手
機加02）家庭教育諮詢專線，由各縣（市）家庭教育中心接聽，
就夫妻相處、子女教養、親子溝通等家庭事項提供諮詢與支持

（註 9）。

　　專線服務時間說明如下：

1.  週一至週五：上午 9:00∼ 12:00，下午 2:00∼ 5:00，晚間
6:00∼ 9:00。

2.  週六：上午 9:00∼ 12:00，下午 2:00∼ 5:00。

3.   國定假日未提供服務。

　　•  各直轄市、縣（市）政府教育局（處）家庭教育中心通
訊資料（附表二）

တစ္ႏိုင္ငံလံုး မိသားစု ပညာေရးအၾကံေပးသီးသန္ ့လိုင္း
ျ ပည္သူလူထုအတ ြက္ မိသားစု ပညာေရးအၾ ကံေပး ဝန္ေဆာင္မ ႈေပးရန္၊ မိသားစု 

ပညာေရးအၾ ကံေပးလုိင္း ၄၁၂-၈၁၈၂ (လက္ကုိင္ဖုန္းႏငွ့္ဆက္လ ွ်င္ ၀၂ အရင္ႏိပွ္ၿ ပီးဆက္ပါ) 

ကိုတပ္ဆင္ထားၿ ပီး၊ ခရိုင္အသီးသီးတုိင္းတ ြင္ မိသားစု ပညာေရးစင္တာ ျ ပန္ၾ ကားေရးတ ြင္ 

အိမ္ေထာင္ေရးဆက္ဆံမ ႈ၊ မိဘအုပ္ထိန္းမ ႈ၊ မိဘကေလးဆက္သ ြယ္ေရးစသည့္ မိသားစု ကိစ ၥရပ္မ ်ားကုိ 

အၾ ကံဥာဏ္ႏငွ့္ ေထာက္ခံမ ႈမ ်ားေပးသည္ (မတ္ွခ ်က္၉)။

သီးသန္ ့လုိင္းဝန္ေဆာင္မ ႈေပးခ ်နိ္မာွ ေအာက္ပါအတုိင္းပါ။  ။

၁ ။  တနလ ၤာေန ့မေွသာၾ ကာေန ့။  ။မနက္ ၉း၀၀~၁၂း၀၀၊  ညေန၂း၀၀~၅း၀၀၊  ည ၆း၀၀~၉း၀၀

၂ ။  စေနေန ့။  ။မနက္ ၉း၀၀~၁၂း၀၀၊ ညေန  ၂း၀၀~၅း၀၀။

၃ ။  အစိုးရရံုးပိတ္ရက္မ ်ားတ ြင္ ဝန္ေဆာင္မ ႈမေပးပါ။

 •   ျ မဴနီစီပယ္တုိင္း၊ေကာင္တီ(ၿ မိဳ ့)၊အစိုးရပညာေရးဦးစီးဌာန (ဌာန)၊ မိသားစုဝန္ေဆာင္မ ႈစင္တာ 

ဆက္သ ြယ္ေရးေဒတာမ်ား (ဇယား ၂ )

ေနထိုင္ျခင္းအတြက္ အၾကံေပးမႈမ်ား
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新住民家庭服務中心及相關機構團體
新住民家庭服務中心服務內容

1.  服務對象：新住民及其家庭。

2.  服務項目：個案管理、個人支持服務、家庭支持服務、社會
支持服務。

3.  全國各地之新住民家庭服務中心（附表三）及新住民培力發
展資訊網（註 10）。

新住民學習中心

　　教育部因應新住民人口增加之趨勢，在各地設置了「新住

民學習中心」，結合學校與社區特色，提供新住民及其家庭於

社區內參與多元文化學習活動之機會，共規劃語文學習、人文

鄉土、家庭教育、法令常識、多元培力及政策宣導等六大類型

課程（附表四）。

新住民發展基金簡介
　　為持續落實照顧新住民，行政院在內政部設置了「新住民

發展基金」，補助辦理「新住民社會安全網絡服務計畫」、「新

住民家庭學習成長及子女托育、多元文化推廣及相關宣導計

畫」、「家庭服務中心計畫」及「新住民創新服務、人才培力

及活化產業社區計畫」（註 10及註 11）。

အသစ္ေနထိုင္သူမ်ား မိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ 
အဖြ ဲ ့အစည္းဆိုင္ရာ အုပ္စုမ်ား

 အသစ္ေနထိုင္သူမ်ား မိသားစုဝန္ေဆာင္မႈစင္တာ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
၁ ။  ဝန္ေဆာင္မ ႈခံယူသူ။  ။အသစ္ ေနထုိင္သူမ ်ား ႏငွ့္ ၄င္း၏မိသားစု

၂ ။  ဝန္ေဆာင္မ ႈမ ်ား။  ။အမ ႈကို စီမံခန္ ့ခ ြ ဲျ ခင္း၊ ပုဂိ ၢဳလ္ေရး ေထာက္ခံ ဝန္ေဆာင္မ ႈကိုေပးျ ခင္း၊  မိသားစု 

ပံ့ပိုးကူညီ ဝန္ေဆာင္မ ႈမ ်ားကိုေပးျ ခင္း၊ လူမ ႈေရး ေထာက္ခံ ဝန္ေဆာင္မ ႈကိုေပးျ ခင္း

၃ ။  တႏိုင္ငံံလုံး မိသားစုဝန္ေဆာင္မ ွစုင္တာဝန္ေဆာင္မ ႈစင္တာတုိင္း (ဇယား ၃) အသစ္ေနထုိင္သူမ ်ားလုပ္ပိုင္ခ ြင့္ 

သတင္းအခ်က္အလက္ဖ ြ ံ ့ၿ ဖိဳးေရးေကာင္စီသတင္းအခ်က္အလက္က ြန္ယက္ (မတ္ွခ ်က္ ၁၀ )

အသစ္ေနထိုင္သူမ်ား သင္ယူေရးစင္တာ
ပညာေရးဝန္ႀ ကီးဌာနသည္ အသစ္ေနထုိင္သူမ ်ားလူဦးေရ ပ ြားမ ်ားလာသည့္ အေျ ခေနအရ၊ ေ  

နရာတကာတ ြင္「အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား သင္ယူေရးစင္တာ」ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ၿ ပီး၊ 

ေက်ာင္းႏငွ့္ ရပ္က ြက္အသုိင္းအဝိုင္း၏ အဂ ၤ ါရပ္မ ်ားႏငွ့္ တ ြဖဲက္၍ အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ားႏငွ့္၄င္း၏မိသားစု

ရပ္က ြက္အတ ြင္း က ြ ဲျ ပားျ ခားနားတဲ့ ယဥ္ေက်းမ ႈမ ်ားကုိ သင္ယူျ ခင္းအခ ြင့္ အေရးကုိ ေပးၿ ပီး၊ 

အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား သင္ယူေရးစင္တာ၏ ဘာသာစကားစီမံေရး၊ ယဥ္ေက်းမ ႈအေမ ြအႏစွ္၊ မိသားစုပညာေရး၊ 

ဥပေဒရးရာမ်ား၊ က ြ ဲျ ပားေသာ လုပ္ေဆာင္မ ႈ မ ်ားႏငွ့္ ေပၚလစီအၾ ကံျ ပဳခ ်က္မ ်ား အစရ ွသိည့္ သင္ရိုးည ႊန္းတမ္း 

၆ မ ် ိဳးျ ဖစ္ပါသည္ (ဇယား၄) ။

အသစ္ေနထိုင္သူမ်ားဖြ ံ ့ၿဖိဳးေရး ရန္ပံုေငြအဖြ ဲ ့မိတ္ဆက္ျခင္း
အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ားကို ဆက္လက္၍ ေစာင့္ေရ ာွက္ ၾ ကည့္ရ ႈႏိုင္ရန္၊ အလုပ္္အမ ႈေဆာင္ယ ြမ္သည္ 

ျ ပည္ထဲေရးဝန္ႀ ကီးဌာနတ ြင္ 「အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ားဖ ြ ံ ့ၿ ဖိဳးေရး ရန္ပံုေင ြ」ကုိ ေဆာင္ရ ြက္ခဲ့ၿ ပီး၊ 

「အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား လူမ ႈလံုျ ခံဳေရးကို Network မ ွ ဝန္ေဆာင္မ ႈ အစီအစဥ」္ ၊ 「အသစ္ေနထိုင္သူ 

မိသားစုမ ်ား သင္ယူျ ခင္း ႀ ကီးထ ြားေရး ႏငွ့္ ကေလးသူငယ္ ျ ပဳစုေစာင့္ေရ ာွက္ေရး၊ ယဥ္ေက်းမ ႈေပါင္းစံု 

ျ မငွ့္တင္ေရး ႏငွ့္ ဆက္စပ္ေသာ စည္းရံုးလ ႈ ံ ့ေဆာ္မ ႈ အစီအစဥ」္ ၊ 「မိသားစုဝန္ေဆာင္မ ႈစင္တာစီမံကိန္း」ႏငွ့္

「အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား ဆန္းသစ္ဝန္ေဆာင္မ ႈ၊ ဝန္ထမ္းေရးရာ သင္တန္းေပးျ ခင္း ႏငွ့္ စက္မ ႈအသုိင္းအဝိုင္းတက္

ၾ က ြေရးစီမံကိန္း」(မတ္ွခ ်က္ ၁၀ ႏငွ့္မတ္ွခ ်က္ ၁၁ )။

ေနထိုင္ျခင္းအတြက္ အၾကံေပးမႈမ်ား

ေနထုိင္ျခင္းအတြက္ အၾကံေပးမႈမ်ား生活輔導篇
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　　「語言隔閡」為新住民剛到臺灣時面臨的最大挑戰，必須

透過學習，才能夠讓自己認識新的環境、適應不同的風土民

情。各縣市政府、學校、新住民學習中心、民間團體都有提供

多元的進修管道，藉由豐富的課程內容以及教師、同鄉間的彼

此交流，讓新住民更快適應臺灣生活（同註 10）。

語文學習：國中、小學提供之免費義務教育

　　為了推動終身學習、提高全民教育程度，政府設置了國中

及國小的補校，提供失學者及新住民學習中文的機會。補校課

程內容相當多元，包含中文識字、電腦、數學、自然、音樂、

美術等，畢業後即可取得本國教育學歷畢業證書。各縣市補校

聯絡資訊可至政府資料開放平臺，查詢國中小補校名錄或向各

縣市政府教育局（處）洽詢。

1.  國小補校：無入學資格限制，惟須年滿 12歲，由學校予以
編級測驗或憑成人基本教育班結業證書等證明文件入學。

2.  國中補校：入學
須年滿 15 歲，
並具有國民小學

畢業、或經自學

進修學力鑑定考

試及格或具有同

等學力資格者。

教育及語文學習

ဘာသာစကားရဲ  ့အတားအဆီးေၾ ကာင့္ အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား ထုိင္ဝမ္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း 

ရင္ဆုိင္ၾ ကံဳေတ ြ ့ရေသာ အႀ ကီးဆံုးစိန္ေခၚျ ခင္းျ ဖစ္ၿ ပီး၊ သင္ယူမ ႈမတွဆင့္ မိမိကုိယ္ကုိ 

ပတ္ဝန္းက်င္အသစ္ကုိ နားလည္ႏိုင္မည္ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ မတူျ ခားနားတဲ့ လူႏငွ့္ယဥ္ေက်းမ ႈ 

လိုက္ေလ်ာညီေထ ြေအာင္၊ ျ မဴနီစီပယ္တုိင္း၊ေကာင္တ(ီၿ မိဳ ့)၊ေက်ာင္း ၊နယူးေနထုိင္သူမ ်ား 

သင္ယူေရးစင္တာ၊ အရပ္ဖက္လူ ့အဖ ြ ဲ ့အစည္း စသည္တုိ ့မ ွ မတူက ြ ဲျ ပားတဲ့ 

ေလ့က်င့္ေရးလမ္းေၾ ကာင္းမ ်ား ေပးၿ ပီီး၊ ျ ပည့္စံု ၾ က ြယ္ဝတဲ့ သင္တန္းအေၾ ကာင္းအရာ ႏငွ့္ဆရာ၊ 

သူငယ္ခ်င္းမ ်ားအၾ ကား အျ ပန္အလနွ္ ႏငွ့္ အခ်င္းခ ်င္း ဆက္သ ြယ္ေျ ပာဆုိျ ခင္းအားျ ဖင့္ 

ထိုင္ဝမ္ဘဝကုိ ပုိမိုျ မန္ဆန္စ ြာျ ဖင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထ ြေစသည(္မတ္ွခ်က္ ၁၀ )။

 ဘာသာစကား သင္ယူျခင္း။  ။မူလတန္းေက်ာင္းႏွင့္ 
အလယ္တန္းေက်ာင္းတို ့သည္ အခမဲ့ မသင္မေနရပညာေရး ပံ့ပိုးေပးျခင္း

ရာသက္ပန္သင္ယူမ ႈ ျ မငွ့္တင္ေရးအတ ြက္၊ လူအားလုံးရဲ ့ပညာေရးတိုးတက္ေစရန္၊ အစိုးရက 

မူလတန္းေက်ာင္းႏငွ့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းတုိ ့တ ြင္ ညေက်ာင္းဖ ြင့္လစွ္ၿ ပီး၊  စာမတတ္သူမ်ားႏငွ့္ 

အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ားကို သင္ယူျ ခင္း အခ ြင့္အေရးေပးသည္။ ညေက်ာင္းရဲ ့ သင္ရိုးည ႊန္းတမ္း 

အေၾ ကာင္းအရာမ်ားမာွ အေတာ္ေလးက ြ ဲျ ပားျ ခားနားၿ ပီး၊ တရုတ္စာတတ္ေျ မာက္ေရး၊ က ြန္ျ ပဴတာ၊ 

သခ် ၤာ၊ သဘာဝ၊ ဂီတ၊ အႏုပညာစသည္တုိ ့  ပါဝင္ၿ ပီး၊ ေက်ာင္းၿ ပီးေသာအခါ အမ် ိဳးသားဒီပလုိမာ 

လက္မတ္ွကို ရရ ွႏိိုင္သည္။ ေကာင္တီ(ၿ မိဳ ့)တုိင္းရဲ ့ညေက်ာင္း ဆက္သ ြယ္ရန္သတင္းအခ်က္အ 

လက္မ်ားကုိ အစိုးရ သတင္းအခ်က္အလက္ ပ ြင့္လင္းပလက္ေဖာင္း၊  မ ႈလတန္းေက်ာင္းႏငွ့္ အလယ္တန္း 

ေက်ာင္းမ ်ားတ ြင္ သုိ ့မဟုတ္ ေကာင္တီ(ၿ မိဳ ့)တုိ ့ရဲ ့ အစိုးရ ပညာေရးဦးစီးဌာနသုိ ့ ဆက္သ ြယ္စံုစမ္း 

ေမးျ မန္းႏိုင္ပါသည္။

၁ ။  မူလတန္းညေက်ာင္း။  ။ေက်ာင္းဝင္ခ ြင့္ အရည္အခ်င္း ကန္ ့သတ္မ ႈမရ ွပိါ၊ ဒါေပမဲ့ အနည္းဆံုး အသက္ 

၁၂ နစွ္ရ ွရိမည္ ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ ေက်ာင္းမ ်ားမ ွ အဆင့္အလုိက္ သတ္မတ္ွထားေသာ စမ္းသပ္မ ႈမ ်ား 

ျ ပဳလုပ္ျ ခင္း (သုိ ့) အရ ြယ္ေရာက္သူ အေျ ခခံ ပညာေရး အတန္းၿ ပီးေသာ အမ် ိဳးသား ဒီပလုိမာ 

လက္မတွ္ စသည့္ အျ ခားစာရ ြက္ စာတမ္းမ ်ားျ ဖင့္ တက္ေရာက္ရမည္။

 ၂။   အလယ္တန္းညေက်ာင္း။  ။ေက်ာင္းဝင္ခ ြင့္အသက္ ၁၅ နစွ္ ျ ပည့္ၿ ပီးျ ဖစ္ရမည့္အျ ပင္  

အမ် ိဳးသားမူလတန္းဒီပလိုမာ လက္မတ္ွ ရ ွရိမည္ သုိ ့မဟုတ္ ကုိယ္တုိင္သင္ယူမ ႈ ပညာေရး ဆုိင္ရာအ

ရည္အခ်င္းအကဲျ ဖတ္စမ္းသပ္ျ ခင္း ေအာင္ျ မင္ၿ ပီး သုိ ့မဟုတ္ တူညီေသာ အရည္အခ်င္းရ ွသူိ။

ပညာေရးႏွင့္ ဘာသာစကား  သင္ယူျခင္း

ေနထိုင္ျခင္းအတြက္ အၾကံေပးမႈမ်ား
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學歷認證與鑑定

• 學歷認證

  　　即日起，若新住民及其子女以國外學歷申請就讀臺灣國
民中、小學，經學校要求辦理驗證時，可持國外畢業證書與

成績單，至臺灣居住地之地方政府辦理認證手續。

 注意事項：

 ◎  本服務目前提供大陸地區以外新住民及其子女就學用途
之國外國民中、小學學歷採認。

 ◎  已通過駐外館處驗證之學歷文件，可逕洽鄰近學校申請
就讀。

 ◎  詳細辦法請聯繫居住所在地之地方政府。

• 自學進修學力鑑定考試

  　　為提供失學國民及新住民取得國民中、小學同等學力，
各縣市政府辦理「自學進修國民中、小學畢業程度學力鑑定

考試」，約於每年 3月舉行，報名則在 1月底或 2月初左右。
考試通過者發給同等學力鑑定考試通過證書，部分科目及格

者發給科目及格證明書。相關資訊請至新住民培力發展資訊

網「自學進修學力鑑定考試」查詢或洽戶籍所在地之縣市政

府教育局（處）社會教育科（同註 10）。

學歷認證
ပညာေရး အသိမွတ္ျပဳျခင္း

ပညာေရးဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းႏွင့ ္မွတ္ပံုတင္ျခင္း
•  ပညာေရး အသိမတ္ွျ ပဳျ ခင္း

  ယခုမစွ၍၊ အသစ္ေနထုိင္သူမ ်ား ႏငွ့္ သူတုိ ့၏သားသမီးမ ်ား ျ ပည္ပမ ွ ပညာအရည္အခ်င္း 

ျ ဖင့္ မူလတန္း၊အလယ္တန္း တ ြင္တက္ေရာက္ပညာသင္ယူရန္ ေလ ွ်ာက္ပါက၊ တက္ေရာက္ 

သင္ၾ ကားမည့္ေက်ာင္းမ ွ ေတာင္းဆုိစိစစ္မ ႈျ ပဳၿ ပီး၊ ျ ပည္ပမ ွ ဒီပလုိမာ လက္မတ္ွႏငွ့္ မတ္ွတမ္း 

မ ်ားျ ဖင့္ ထုိင္ဝမ္တ ြင္ေနထုိင္ေသာ ေဒသခံအစိုးရမ ွ လုပ္စဥ္အတိုင္းေ လ ွ်ာက္ထားပါ။

    သတိျ ပဳရန္အခ်က္အလက္မ်ား။  ။

 ◎  ဤဝန္ေဆာင္မ ႈသည္ ယခုတ ြင္ တရုတ္ျ ပည္မမ ွ လ ြ၍ဲ အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား ႏငွ့္ သူတို ့၏ 

သားသမီးမ ်ား မူလတန္း၊အလယ္တန္း တ ြင္တက္ေရာက္ပညာသင္ယူရန္ မတ္ွတမ္း မ ်ားကုိ 

အသိမတ္ွျ ပဳ ေပးျ ခင္း ျ ဖစ္သည္။

 ◎  ႏိုင္ငံျ ခားအေျ ခစိုက္ ကုိယ္စားလယ္ွရံုးမ ်ားမ ွ အတည္ျ ပဳထားေသာ ပညာေရးဆုိင္ရာ 

စာရ ြက္စာတမ္းမ ်ားျ ဖင့္၊ အနီးအနားရ ွေိက်ာင္းမ ်ားတ ြင္ ေလ ွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ 

 ◎  အေသးစိတ္ နည္းလမ္းမ ်ားအတ ြက္ သင္္ေနထိုင္ေသာ ေဒသခံအစိုးရႏငွ့္ ဆက္သ ြယ္ပါ။

• ကုိယ္တုိင္သင္ယူမ ႈ ပညာေရးဆုိင္ရာအရည္အခ်င္း အကဲျ ဖတ္စမ္းသပ္ျ ခင္း

  စာမတတ္သူႏိုင္ငံသားမ ်ားႏငွ့္ အသစ္ေနထုိင္သူမ ်ားကုိ အမ်ဳးိသား အေျ ခခံ 

မူလတန္းပညာေရးႏငွ့္ တူညီေသာအရည္အခ်င္းေပးရန္၊ ေကာင္တီ(ၿ မိဳ ့)တိုင္းအစိုးရမ ွ 

ကိုယ္တိုင္သင္ယူမ ႈ ပညာေရးဆုိင္ရာ မူလတန္းအရည္အခ်င္း အကဲျ ဖတ္စမ္းသပ္ျ ခင္းကုိ ႏစွ္စဥ္ ၃ 

လပိုင္းခန္ ့တ ြင္က်င္းပၿ ပီး၊ ၁ လကုန္ သုိ ့မဟုတ္ ၂ လဆန္းတ ြင္ စာရင္းေပးမတ္ွပံုတင္ရမည္။ 

အကဲျ ဖတ္စမ္းသပ္ျ ခင္း ေအာင္ျ မင္သူကို တူညီေသာအရည္အခ်င္းေအာင္ျ မင္ျ ခင္း ေအာင္လက္မ ွ

တ္ကုိထုတ္ေပးမည္ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ ဘာသာရပ္ အပိုင္းေအာင္ျ မင္သူကုိ  ဘာသာရပ္ေအာင္လက္မတ္ွကုိ 

ထုတ္ေပးမည္။ အေသးစိတ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဤဝက္ဘ္ဆုိက္ 「ကုိယ္တိုင္သင္ယူမ ႈ 

ပညာေရးဆုိင္ရာအရည္အခ်င္း အကဲျ ဖတ္စမ္းသပ္ျ ခင္း」တ ြင္ ရ ာွေဖ ြႏိုင္ၿ ပီး သုိ ့မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စု 

မတ္ွပံုတင္ရာ ခရိုင္ႏငွ့္ ၿ မိဳ ့အစိုးရ ပညာေရဦးးစီးဌာန(ဌာန) လူမ ႈေရးပညာေရးဌာနခ ြႏဲငွ့္ 

ဆက္သ ြယ္ႏိုင္ပါသည(္မတ္ွခ်က္ ၁၀ )။ 

ေနထိုင္ျခင္းအတြက္ အၾကံေပးမႈမ်ား

ေနထုိင္ျခင္းအတြက္ အၾကံေပးမႈမ်ား生活輔導篇
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終身學習資源
　　活到老學到老，學習是不分年齡、國籍的，透過各種多元

進修管道，除了提升教育程度外，更能夠讓初來乍到的新住民

盡早認識不同的文化差異並且順利適應臺灣生活。

　　以下提供新住民多元學習的管道供參考：

成人基本教育研習班

　　為培養失學國民和新住民具備聽、說、讀、寫、算的中文

能力及增進語文溝通能力，各縣市辦理成人基本教育班，並依

學習程度分成初、中、高級班。

1.  課程內容：包含教導注音符號及識字（每年約 3至 9月陸續
開課），修滿 72小時頒以結業證書。

新住民生活適應輔導班 西點烘焙課程
ကိတ္မုန္ ့ဖုတ္သင္တန္း

ရာသက္ပန္သင္ယူမႈ အရင္းအျမစ္

အသက္ရငွ္ေနသ၍ ဆက္လက္သင္ယူမည္၊ သင္ယူျ ခင္းသည္ အသက္အရ ြယ္၊ ႏိုင္ငံ မခ ြ ဲျ ခားပါ၊ 

အမ် ိဳးမ ် ိးုေသာ ေလ့လာသင္ယူေရးလမ္းေၾ ကာင္းမ၊ွ ပညာေရးအဆင့္ကုိ ျ မငွ့္တင္သည့္အျ ပင္၊ 

အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား ထုိင္ဝမ္ေရာက္ေရာက္ခ်င္း အျ မန္ဆံုး က ြ ဲျ ပားျ ခားနားတဲ့ ယဥ္ေက်းမ ႈ 

သိျ မင္နားလည္ေစၿ ပီး ထုိင္ဝမ္ဘဝကို ေအာင္ျ မင္စ ြာျ ဖင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထ ြေစသည္။

ေအာက္ပါရည္ည ႊန္းသည္ အသစ္ေနထုိင္သူမ ်ား အမ် ိဳးမ ် ိဳး ေလ့လာသင္ယူႏိုင္သည့္ 

ကိုးကားခ ်က္မ်ား။  ။

အရြယ္ေရာက္သူ အေျခခံပညာေရး ေလ့လာသင္တန္း
စာမတတ္သူႏိုင္ငံသားမ ်ား၊ အသစ္ေနထုိင္သူမ ်ား တရုတ္စာကို နားလည္၊ ေျ ပာဆုိ၊ ဖတ္၊ ေရးသား၊ 

တ ြက္ခ ်က္ႏိုင္စ ြမ္းႏငွ့္ ဘာသာစကားဆက္သ ြယ္ေရး ကၽ ြမ္းက်င္မ ႈ  ျ မငွ့္တင္ရန္အတ ြက္ ေကာင္တီ(ၿ မိဳ ့)

တိုင္း အစိုးရမ ွ အရ ြယ္ေရာက္သူ အေျ ခခံပညာ ေ  ရးသင္တန္းကုိ သင္ယူမ ႈ အေျ ခအေနေပၚ မူတည္၍ 

မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏငွ့္ အဆင့္ျ မင့္တန္း ဟူ၍ခ ြ ဲျ ခားထားပါသည္။

၁ ။  သင္တန္းအေၾ ကာင္းအရာ။  ။အသံထ ြက္ သေက ၤတမ်ားႏငွ့္ စာတတ္ေျ မာက္ေရး အပါအဝင္ 

သင္ၾ ကားေပးၿ ပိး (ႏစွ္စဥ္ ၃ လ မ ွ ၉ လ ဆက္လက္အတန္းဖ ြင့္သည္)၊ သင္တန္း ၇၂ နာရီ တက္ၿ ပီးလ ွ်င္ 

သင္တန္းဆင္းလက္မတ္ွ ခ ်းီျ မငွ့္မည္။

အသစ္ေနထိုင္သူမ်ား လူေနမႈဘဝ လိုက္ေလ်ာညီေထြေရး သင္တန္း

ေနထိုင္ျခင္းအတြက္ အၾကံေပးမႈမ်ား
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2.  辦理單位：相關開課資訊請洽各縣市政府教育局（處）。

3.  招生對象：年滿 15歲以上，不識中文或未具國民小學畢業
程度之國民、新住民與大陸配偶。

4.  授課教材：由教育部編輯的「成人基本識字教材」第一冊至第
六冊，及其中印、中越、中泰、中柬及中菲（英）雙語對照版，

提供各成人基本教育研習班選擇上課使用，方便無法就讀成

人基本教育研習班之民眾下載自學使用。詳情請至新住民培

力發展資訊網「成人基本識字教材」查詢（同註 10）。

　　以下提供新住民多元學習的管道供參考：

新住民生活適應輔導班

　　為幫忙新住民更快融入生活環境，移民署補助各縣市政府

開辦相關課程內容，歡迎新住民

多加參與。

1.  課程包括：語言學習、居留與
定居、生活適應、地方民俗風

情、就業、衛生、教育、子女

教養、基本權益、人身安全。

2.  辦理單位：各縣市民政局（處）
或各縣市社會局（處）。

3.  參加條件：和國人辦妥結婚登
記的新住民都可免費參加。

၂ ။  စီစဥ္သူ။  ။သင္တန္းဖ ြင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏငွ့္ ဆက္စပ္ၿ ပီး ေက်းဇူးျ ပဳ၍ ေကာင္တီ(ၿ မိဳ ့)

တိုင္း အစိုးရ ပညာေရးဦးစိးဌာန(ဌာန) ႏငွ့္ဆက္သ ြယ္ပါ။

၃ ။  က်ာင္းအပ္ရန္။  ။အသက္ ၁၅ နစွ္ ျ ပည့္ၿ ပီး၊ တရုတ္စာမတတ္သူ သုိ ့မဟုတ္ အမ် ိဳးသားမူလတန္း 

ဒီကရိီရ ွေိသာ ႏိုင္ငံသား၊ အသစ္ေနထုိင္သူမ ်ားႏငွ့္ ျ ပည္မ အိမ္ေထာင္ဖက္မ ်ား။

၄ ။  သင္ၾ ကားသည့္အရာ။  ။ပညာေရး ဝန္ႀ ကီးဌာနမ ွ တည္းျ ဖတ္ ထုတ္ျ ပန္ေသာ  

「အရ ြယ္ေရာက္သူ အေျ ခခံ စာတတ္ေျ မာက္ေရး သင္ေထာက္ကူပစ ၥည္း」 ပထမဦးဆုံး စာအုပ္မ ွ 

ဆဌမစာအုပ္ႏငွ့္ တရုတ္အင္ဒိုနီးရ ာွး၊ တရုတ္ဗီယက္နမ္၊ တရုတ္ထုိင္း၊ တရုတ္ကေမာ ၻဒီးယားႏငွ့္ 

တရုတ္ဖိလစ္ပိုင(္အဂ ၤလိပ)္ ဘာသာစကား ႏစွ္မ ် ိဳးျ ဖင့္ ထုတ္ေဝၿ ပီး၊ အရ ြယ္ေရာက္သူ အေျ ခခံပညာေရး 

ေလ့လာသင္တန္းတ ြင္ ေရ ြးခ ်ယ္ တက္ေရာက္ အသုံးျ ပဳႏိုင္သည္။ အရ ြယ္ေရာက္သူ အေျ ခခံပညာေရး 

ေလ့လာသင္တန္း တ ြင္ေရ ြးခ ်ယ္ တက္ေရာက္ရန္ အဆင္မေျ ပသူ အတ ြက္ ေဒါင္းလုပ္ၿ ပီး ကိုယ္တိုင္ 

သင္ယူမ ႈတ ြင္ အသုံးျ ပဳႏိုင္သည္။ ေက်းဇူးျ ပဳ၍ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား၏ ဖ ြ ံ ့ၿ ဖိဳးတုိးတက္ သတင္းအခ်က္အလက္ က ြန္ယက္ 「လူႀ ကီးအေျ ခခံ 

စာတတ္ေျ မာက္ေရး သင္ေထာက္ကူပစ ၥည္း」ဝက္ဘ္ဆုိက္တ ြင္ ရ ာွေဖ ြႏုငိ္ပါသည္ (မတ္ွခ ်က္ ၁၀ အရ )။

ေအာက္ေဖၚျ ပပါသည္အသစ္ေနထုိင္သူမ ်ား သင္ယူမ ႈလမ္းေၾ ကာင္းမ ်ားအတ ြက္ရည္ရ ြယ္သည္။

အသစ္ေနထိုင္သူမ်ား လူေနမႈဘဝ လိုက္ေလ်ာညီေထြေရး သင္တန္း

အသစ္ ေနထိုင္သူမ ်ား ထုိင္ဝမ္ဘဝကုိ ပုိမို ျ မန္ဆန္စ ြာျ ဖင့္ လုိက္ေလ်ာ ညီေထ ြေစရန္ 

ပတ္ဝန္းက်င္၊ လူဝင္မ ႈ ႀ ကီးၾ ကပ္ေရးဌာနမ ွ ကူညီေထာက္ပံ့ၿ ပီး ခရိုင္ႏငွ့္ ၿ မိဳ ့ အစိုးရမ ွ ဖ ြင့္လစွ္ေသာ 

သက္ဆိုင္ေသာ သင္တန္း အေၾ ကာင္းအရာမ်ားကုိ အသစ္ ေနထုိင္သူမ ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရ ြက္ ၾ ကပါရန္ 

လ ႈက္ိလ ွစဲ ြာ ႀ ကိဳဆုိပါသည္။

၁ ။  ပါဝင္ေသာသင္တန္း။  ။ဘာသာစကားသင္ယူျ ခင္း၊ အျ မဲေနထုိင္ျ ခင္းႏငွ့္ အေျ ခခ်ေနထုိင္ျ ခင္း၊ 

ဘဝႏငွ့္ လုိက္ေလ်ာညီေထ ြျ ခင္း၊ ေဒသခံရိုးရာ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ မိဘအုပ္ထိန္းမ ႈ၊ အေျ ခခံပညာ 

အခ ြင့္အေရး၊ ပုဂ ၢ ိဳလ္ေရးလုံျ ခံဳမ ႈ။

၂ ။  စီစဥ္သူ။  ။ ေကာင္တ(ီၿ မိဳ ့)တုိင္းၿ မိဳ ့ျ ပေရးရာဦးစီးဌာန(ဌာန) သုိ ့မဟုတ္ ေကာင္တ(ီၿ မိဳ ့)

၃ ။  ပါဝင္သူ၏ အေျ ခေန။  ။ထုိင္ဝမ္ႏိုင္ငံသားႏငွ့္ လက္ထပ္ထိမ္းျ မားၿ ပီး မတ္ွပံုတင္ထားေသာ 

အသစ္ေနထိုင္သူ အားလုံးအခမဲ့ ပါဝင္ေဆာင္ရ ြက္ႏိုင္ပါသည္။
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အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား ႏိုင္ငံေတာ္တ ြင္းသိ ုမ့ဝင္ေရာက္မ ီအၾ ကံေပး လမ္းည ႊန ္လက္စ ြစဲာအုပ ္   ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန



　　身邊有錢想要存起來，可以選擇銀行或郵局。一般的存簿

儲金，機構普遍、全省通儲、存提方便，還可以申領金融 IC卡，
可在各地自動櫃員機提款、轉帳。

如何開戶：銀行／郵局

　　為了方便薪資所得和公司營收的管理，各營業機構普遍都

透過「銀行或郵局帳戶」來發放薪資，因此民眾必須在銀行或

郵局開立自己的帳戶，以進行薪資轉帳。

　　新住民到臺灣以後，可以到銀行或郵局開立一個自己的帳

戶，建議存簿應該跟印章分開放置，密碼盡量避免設為個人生

日或身分證號碼，並應只有自己知道，以免遭人盜領。

金融資訊

လက္ထဲမာွပိုက္ဆံရ ွလုိိ ့ ေင ြစုမယ္ဆုိရင္၊ ဘဏ္ သုိ ့မဟုတ္ စာတုိက္ကုိ ေရ ြးခ ်ယ္လုိ ့ရပါတယ္။ 

သာမာန္ေင ြစုျ ခင္း၊ သာမာန္အဖ ြ ဲ ့အစည္းျ ဖစ္ၿ ပီး၊ ရုံးခ ်နိ္ရ ညွ္ၿ ပီး၊ တႏိုင္ငံလုံးစုေဆာင္းႏိုင္ျ ခင္း၊ 

ေင ြစုေင ြထုတ္လ ြယ္ကူ၊ ဘ႑ာေရး IC ကတ္လည္း ေလ ွ်ာက္ႏိုင္ၿ ပီး ATM စက္မ်ားမ ွ ေနရာတုိင္းမာွ 

ေင ြထုတ္ျ ခင္း၊ ေင ြလ ႊ ဲျ ခင္းျ ပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

အေကာင့္ ဘယ္လုိဖြင့္ရမလဲ။  ။ဘဏ္/စာတိုက္
လစာဝင္ေင ြႏငွ့္ ကုမ ၸဏီ၏ ဝင္ေင ြစီမံခန္ ့ခ ြမဲ ႈ လ ြယ္ကူေခ်ာေမ ြ ့ေစရန္အတ ြက္၊ 

စီးပ ြားေရးလုပ္ငန္းအဖ ြ ဲ ့အစည္းတုိင္း အေျ ခခံအားျ ဖင့္ 「ဘဏ္သို  ့မဟုတ္စာတုိက္အေကာင့္」္မတွဆင့္ 

လစာကုိေပးေခ်ၾ ကသည္၊ ထုိ ့ေၾ ကာင့္ လူထုသည္ ဘဏ္သို ့မဟုတ္စာတုိက္တ ြင္ မိမိ၏အေကာင့္္ကုိ 

ဖ ြင့္ၿ ပီး၊ လစာကုိ လ ႊေဲျ ပာင္းရန္အတ ြက္ ျ ဖစ္သည္။

အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား ထုိင္ဝမ္သို ့ ေရာက္ရ ွ ိၿ ပီးေနာက္၊ ဘဏ္သုိ ့မဟုတ္စာတုိက္သုိ ့ သ ြားေရာက္၍ 

မိမိ၏ကုိယ္ပိုင္ အေကာင့္္တစ္ခုကုိ ဖ ြင့္ၿ ပီး၊ ေင ြစုအေကာင့္စာအုပ္ႏငွ့္ နာမည္တံဆိပ္တုံးကုိ ခ ြ ဲျ ခားၿ ပီး 

သိမ္းဆည္းရန္ အၾ ကံျ ပဳပါသည္၊ Password ကုိ မိမိိ၏ေမ ြးေန ့သုိ ့မဟုတ္ မတ္ွပံုတင္နံပါတ္ သုံးျ ခင္းမ ွ 

ေရ ာွင္ၾ ကဥ္ၿ ပီး၊ မိမိတစ္ဦးတည္းသာ  သိပါမ ွ သူမ ်ား၏ ေင ြခိုးထုတ္ျ ခင္းကုိ ေရ ာွင္ရ ာွးႏိုင္မည္ ျ ဖစ္သည္။

ဘ႑ာေရးသတင္းအခ်က္အလက္

銀行 ဘဏ္
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အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား ႏိုင္ငံေတာ္တ ြင္းသိ ုမ့ဝင္ေရာက္မ ီအၾ ကံေပး လမ္းည ႊန ္လက္စ ြစဲာအုပ ္   ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန



　　金融機構開戶所需證件和辦理手續如下：

銀行

1. 攜帶文件：

 (1)  雙重身分證明文件。

  A.  持國民身分證或居留證者，應提供其他具辨識力之身
分證明文件（如健保卡、護照、駕照、學生證等）。

  B.  未持有居留證之外國自然人及無戶籍國民，應提供合
法入境簽證（或戳記）之（外國）護照，或僑務委員

會核發之華僑身分證明書，及中華民國統一證號基本

資料表。

 (2) 印章 。

 (3) 開戶金額。

2. 手續：

  　　申請銀行開戶時，
可直接向服務臺詢問，

同時出示相關證件，服

務人員會協助完成開戶

手續。

3.  各金融銀行機構開戶相
關規定依各金融銀行機

構規定辦理。

銀行開戶流程圖
ဘဏ္အေကာင့္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း လုပ္ထံုးလုပ္နည္းဇယား

服務臺
ဝန္ေဆာင္မႈေ

ကာင္တာ

提款機

櫃   臺
ေကာင္တာ

櫃   臺
ေကာင္တာ

櫃   臺
ေကာင္တာ

櫃   臺
ေကာင္တာ

•填寫開戶資料အေကာင့္ဖြင့္ရန္လို
အပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုျဖည့္ျခင္း

•照片存證 အပ္ေငြသက္ေသ ဓါတ္ပံု

•辦理金融卡 
ဘ႑ာေရးကတ္ ကိုင္တြယ္ျခင္း

•取得存摺和金融卡 ေငြစုစာအုပ္ႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးကတ္ကို ရရွိျခင္း

•出示證件 တင္ျပရမည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား  
•存入金額 တင္သြင္းရမည့္ေငြပမာဏ

•更改密碼 ကိုေျပာင္းလဲျခင္း
•妥善保管存摺卡片ေငြစုစာအုပ္ႏွင ဘ႑ာ
ေရးကတ္ကို စနစ္တက်လံုျခံဳစြာထိန္းသိမ္းျခင္း

ဘ႑ာေရးအဖ ြ ဲ ့အစည္းတ ြင္ အေကာင့္္ဖ ြင့္ေသာအခါ လုိအပ္ေသာစာရ ြက္စာတမ္းမ ်ားႏငွ့္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမာွ ေအာက္ပါအတုိင္းျ ဖစ္သည္။  ။

ဘဏ္
၁ ။  ယူေဆာင္ရမည့္စာရ ြက္စာတမ္းမ ်ား။  ။

 (၁)  သက္ေသခံစာရ ြက္စာတမ္း ၂ခု

  မတ္္ွပံုတင္ (သုိ ့) ညာဘက္QRcode ကုိစကင္ဖတ္ပါ ေနထုိင္ခ ြင္ ့ကတ္ ကုိင္သ ြယ္သူသည္ အျ ခား 

သက္ေသခံစာရ ြက္စာတမ္း (ဥပမာ။  ။က်န္ ့ေပါင္ကတ္၊ ပတ္စ္ပို ့၊ ကားေမာင္းလုိင္စင္၊ ေက်ာင္းသားကတ္ 

အစရ ွသိည္)တို ့ကုိ ယူေဆာင္သ ြားရမည္။

  ေနထုိင္ခ ြင္ ့ကတ္  မရ ွေိသးေသာ ႏိုင္ငံျ ခားသား သဘာဝပုဂ ၢ ိဳလ္မ ်ားႏငွ့္ အိမ္ေထာင္စု မတ္ွပံုတင္ 

မရ ွေိသးေသာသူမ်ား၊ တရားဝင္ ဝင္ေရာက္ျ ခင္းဗီဇာ(သုိ ့မဟုတ္ တံဆိပ္ေခါင္း) ပါေသာ (ႏိုင္ငံျ ခား) 

ႏိုင္ငံကူးလက္မတွ္၊  (သုိ ့)  ေရျ ခားေျ မျ ခားတရုတ္ေ ရးရာ ေကာ္မတီမ ွ ထုတ္ေပးေသာ 

ေရျ ခားေျ မျ ခားတရုတ္ သက္ေသခံကတ္ျ ပား ႏငွ့္ 

ထိုင္ဝမ္္ႏိုင္ငံ၏ unified လက္မတ္ွ 

အေျ ခခံသတင္းအခ်က္အလက္ စာရ ြက္။

 (၂)  တံဆိပ္တံုး

 (၃)  အေကာင့္္ဖ ြင့္ေသာေင ြ

၂။   လုပ္ထုံးလုပ္နည္း

  ဘဏ္တ ြင္ အေကာင့္္ဖ ြင့္ရန္ 

ေလ ွ်ာက္ထားေသာအခါ၊ 

ဝန္ေဆာင္မ ႈေကာင္တာကုိေမးျ မန္း စုံစမ္းၿ ပီး၊ 

သက္ဆိုင္ရာစာရ ြက္စာတမ္းမ ်ားကုိ ျ ပၿ ပီး၊ 

ဝန္ေဆာင္မ ႈေပးဝန္ထမ္းက အေကာင့္္ဖ ြင့္လစွ္တဲ့ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းျ ဖင့္ သင့္ကိုကူညီပါလိမ့္မည္။

၃။  ဘ႑ာေရးအဖ ြ ဲ ့အစည္းတုိင္းတ ြင္ 

အဆိုပါဘဏ္မ်ား၏ 

သက္ဆိုင္ရာျ ပဌာန္းခ ်က္ႏငွ့္ အညီ္ 

အေကာင့္္ဖ ြင့္လစွ္ျ ခင္းကုိ ေဆာင္ရ ြက္သည္။
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郵局

1.  攜帶文件：

 (1)  「護照」及「中華民國統一證
號基本資料表」，或「居留證」

及第二身分證件（如健保卡、戶

口名簿、戶籍謄本、護照等）。

 (2)  印章。

 (3)  開戶金額（新臺幣 10元以上）。

 (4)  本人親自辦理。

2.  申辦手續：填寫「郵政存簿儲金立帳申請書」、「CRS稅
務居住者身分自我證明表格」（如具外國稅籍編號者，請先

確認及備妥）、開戶約定書及存款單，連同上述憑辦證件，

至任一郵局辦理。

3.  注意事項：未具中、英文溝通能力者，得由第三人偕同辦理，
該第三人應提示國民身分證，並留存影本。

金融卡辦理及使用須知
領取、啟用及作廢方式

　　存款人如領取金融卡、密碼函及辦理啟用登錄手續者，應

親持身分證明文件及原留印鑑至（原）存款行或依雙方約定方

式辦理。

郵
局

 စာ
တိုက

္

စာတုိက္
၁ ။  ယူေဆာင္ရမည့္စာရ ြက္စာတမ္းမ ်ား

 (၁)  ႏိုင္ငံကူးလက္မတ္ွ」 ႏငွ့္ 「ထုိင္ဝမ္္ႏိုင္ငံ၏ unified လက္မတ္ွ အေျ ခခံသတင္းအခ်က္အလက္ 

စာရ ြက္」၊ သုိ ့မဟုတ္ 「ေနထုိင္ခ ြင့္ကတ္」 ႏငွ့္ ဒုတိယ သက္ေသခံစာရ ြက္စာတမ္း (ဥပမာ။  

။က်န္ ့ေပါင္ကတ္၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္း၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မတ္ွ) အစရ ွသိည္)။

 (၂) တံဆိပ္တံုး

 (၃) အေကာင့္္ဖ ြင့္ေသာေင ြ (NT$ ၁၀ အထက္)

 (၄) လူကုိယ္တုိင္္သ ြားေရာက္္ရမည္။

၂။  ေလ ွ်ာက္လ ႊာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း။  ။「စာတုိက္စာအုပ္ အေကာင့္ ဖ ြင့္လစွ္ေလ ွ်ာက္လ ႊာ」၊「CRS 

အခ ြန္ထမ္းသူ၏ အေထာက္အထား ေလ ွ်ာက္လ ႊာ」 (အကယ္၍ ႏိုင္ငံျ ခား အခ ြန္မတ္ွပံုတင္ နံပါတ္ 

ရ ွလိ ွ်င္၊ ေက်းဇူးျ ပဳ၍ အတည္္ျ ပဳၿ ပီး ျ ပင္ဆင္ထားပါ) အေကာင့္ ဖ ြင့္လစွ္ သေဘာတူညီခ ်က္ ႏငွ့္ 

ေင ြသ ြင္းျ ဖတ္ပိုင္း၊ အထက္ပါ စာရ ြက္စာတမ္းမ ်ား ႏငွ့္အတူ၊ မည္သည့္ စာတုိက္မဆုိ 

ေလ ွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

၃။  သတိျ ပဳရန္အခ်က္အလက္မ်ား။  ။အကယ္၍ ေလ ွ်ာက္ထားသူသည္ တရုတ္ဘာသာစကား၊ 

အဂ ၤလိပ္္ဘာသာစကား ႏငွ့္ ကၽ ြမ္းက်င္စ ြာဆက္သ ြယ္ႏိုင္ျ ခင္း မရ ွပိါက၊ တတိယလူတစ္ေယာက္ကုိ 

အေဖၚေခၚၿ ပီး ေလ ွ်ာက္ထားရမည္ ၊ထုိတတိယလူသည္ အမ် ိဳးသား ID ကတ္ကုိ ျ ပသၿ ပီး၊ မိတ ၱဴ  

ကိုေပးရမည္။

ဘ႑ာေရးကတ္ကို ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳရန္ 
ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား

လကၡ ံျခင္း၊ စတင္သံုးစြ ဲျခင္းႏွင့္ ပိတ္ပင္ျခင္း 
ေင ြစုသူသည္ ဘ႑ာေရးကတ္ကုိ လက ၡရံန္၊ Password စာရ ြက္ႏငွ့္ စတင္သုံးစ ြ ဲျ ခင္း 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းျ ဖင့္ မတ္ွပံုတင္ရမည္၊ ကုိယ္တိုင္၏ သက္ေသခံစာရ ြက္စာတမ္း ႏငွ့္ မူလ တံဆိပ္တုံးျ ဖင့္ 

(မူလ) ဘဏ္  (သုိ ့)  ႏစွ္ဦးႏစွ္ဖက္၏ သေဘာတူညီခ ်က္အရ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

ေနထိုင္ျခင္းအတြက္ အၾကံေပးမႈမ်ား
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提款及轉帳金額之限制

　　使用金融卡提款及轉帳金額之限制，依存款行之規定辦理。

金融卡遺失或被竊盜

　　存款人應妥善保管金融卡，如有遺失或被竊盜等情形時，

應即依約定方式向存款行辦理掛失手續，並記得向警察局報案

查詢。

信用卡申請
申請信用卡

　　申請人之年齡須年滿

20歲（未超過 70歲），
為完全行為能力人且具有

獨立穩定之經濟來源與充

分之還款能力。申請時須

檢附護照、居留證文件及所

得或財力等可證明還款能力之

相關資料，例如：報稅資料、扣

繳憑單、近二個月薪資單、近二個月

薪資轉帳（含內頁及封面）等影本。另，銀行將視狀況要求申

請人提供財力或其他證明文件或提供保證人，並保留最後核准

與否之權利（註 12）。

ေငြထုတ္ယူျခင္း ႏွင့ ္လႊေဲျပာင္းျခင္းပမာဏကန္ ့သတ္ျခင္း
ဘ႑ာေရးကတ္ကုိ အသုံးျ ပဳရာတ ြင္ ေင ြထုတ္ယူျ ခင္း ႏငွ့္ လ ႊေဲျ ပာင္းျ ခင္းပမာဏ ကန္ 

့သတ္ျ ခင္းသည္၊ ဘဏ္မ်ား၏ သက္ဆုိင္ရာျ ပဌာန္းခ ်က္ႏငွ့္ အညီ္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။ 

ဘ႑ာေရးကတ္ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း သိ ု့မဟုတ္ ခိုးခံရျခင္း
ေင ြစုသူသည္ ဘ႑ာေရးကတ္ကုိ လုံျ ခဳစံ ြာထိန္းသိမ္းရမည္၊ အကယ္၍ ဘ႑ာေရးကတ္ 

ေပ်ာက္ဆုံးျ ခင္း သုိ ့မဟုတ္ ခုိးခံရျ ခင္း စသည့္ အေျ ခအေန ျ ဖစ္ခဲ့ပါက၊ သေဘာတူညီခ ်က္ 

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းနငွ့္ အညီ ေင ြစုဘဏ္သုိ ့ေပ ်ာက္ဆုံးေၾ ကာင္း ခ ်က္ခ ်င္း အေၾ ကာင္းၾ ကား 

ရမည္ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ ရဲစခန္းတ ြင္ အမ ႈတုိင္ရန္ မေမ့ပါႏငွ့္။

ခရက္ဒစ္ကတ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း

ခရက္ဒစ္ကတ္ေလွ်ာက္ထားျခင္း
ေလ ွ်ာက္ထားသူသည္ အသက္ ၂၀ ျ ပည့္ရမည္ျ ဖစ္ၿ ပီး(အသက္ ၇၀ မေက်ာ္ရ)၊ လူ ့စ ြမ္းရည္ 

အင္အား အျ ပည့္အဝရ ွရိမည္ ျ ဖစ္သည့္အျ ပင္ လ ြတ္လပ္တည္ၿ ငိမ္ေသာ ဝင္ေင ြရ ွ ိၿ ပီး အျ ပည့္အဝ 

ျ ပန္ဆပ္ႏိုင္စ ြမ္းရ ွရိမည္။ ေလ ွ်ာက္ထားခ ်နိ္တ ြင္ ပူးတ ြရဲမည့္ႏိုင္ငံကူးလက္မတ္ွ ႏငွ့္ ေနထုိင္ခ ြင့္ပါမစ္စာရ ြ

က္စာတမ္းမ ်ား ႏငွ့္ ဝင္ေင ြခ ြန္ သုိ ့မဟုတ္ ပစ ၥည္းဥစ ၥာ ပုိင္ဆုိင္မ ႈ အစရ ွေိသာ ျ ပန္ဆပ္ႏိုင္စ ြမ္းကို 

သက္ေသျ ပႏိုင္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ဥပမာ။  ။အခ ြန္သတင္းအခ်က္အလက္၊ 

ဝင္ေင ြခ ြန္ေဘာက္ခ်ာ၊ မၾ ကာေသးမီ ၂ လ လစာစာရ ြက္၊ မၾ ကာေသးမီ ၂ လ လစာလ ႊေဲျ ပာင္းတဲ့ 

သက္ေသ (ဘဏ္စာအုပ္မ ်က္ႏာွဖံုး ႏငွ့္ အတ ြင္းပိုင္း စာမ်က္ႏာွမ ်ားအပါအဝင)္ အစရ ွသိည့္ မိတ ၱဴ ၊ 

သည့္အျ ပင္ ဘဏ္မလုိွအပ္ေသာ ဘ႑ာေရး အရင္းအျ မစ္မ ်ား သုိ ့မဟုတ္ အျ ခားစာရ ြက္စာတမ္းမ ်ား သုိ 

့မဟုတ္ အာမခံေပးသူ၊ ေနာက္ဆုံးတ ြင္ အတည္ျ ပဳ သုိ ့မဟုတ္ အတည္မျ ပဳ ကုိဆက္လက္ထိန္းသိမ္း 

ထားခ ြင့္ (မတ္ွခ ်က္၁၂) ။ 

ေနထိုင္ျခင္းအတြက္ အၾကံေပးမႈမ်ား
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國際匯兌須知及洗錢防制法規範
　　外國人應攜帶護照或外僑居留證，至銀行辦理國際匯兌。

各外匯指定銀行得依該銀行所揭示之收費標準酌收結購或結售

外幣之手續費及郵電費。新住民如有匯款需要，應透過政府核

可立案之外匯銀行或合格代辦外籍移工薪資結匯管道辦理，不

要使用地下匯兌管道，否則會涉及洗錢防制法的刑事責任。

　　不論是有人提供免費之打工機會、並給付豐富酬勞，內容

是到指定 ATM提領現金；或是有人表示因貿易買賣，涉及大
額款項收付，但因該國外匯管制限額，要求你在臺灣之銀行開

外幣帳戶（或借用現成之銀行帳戶），以協助收受款項並依指

示轉匯至他國指定帳戶，並給予一定比例之報酬作為答謝，以

上這些都可能是詐騙手法，也會導致觸犯洗錢防制法第 14條
洗錢罪或第 15條特殊洗錢罪之刑事責任。

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးလဲလွယ္ေရး အသိေပးစာႏွင့္ 
ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး ဥပေဒ

ႏိုင္ငံျ ခားသားမ်ား ႏိုင္ငံကူးလက္မတ္ွ သုိ ့မဟုတ္ ဧည့္လက္မတ္ွကုိ ကုိင္ေဆာင္၍၊ ဘဏ္တ ြင္ 

အျ ပည္ျ ပည္ဆုိင္ရာ ေင ြေၾ ကးလဲလယ္ွမ ႈကုိ ျ ပဳရမည္။ ႏိုင္ငံျ ခားေင ြလဲလယ္ွမ ႈဘဏ္မ်ားသတ္မတ္ွ

ထားေသာဘဏ္တို ့က ထုတ္ေဖၚထားေသာအခေၾ ကးေင ြ အေကာက္ခ ြန္ သုိ ့မဟုတ္ ႏိုင္ငံျ ခားေင ြေၾ

ကးေရာင္းခ ်အခေၾ ကး နငွ့္ စာတုိက္ႏငွ့္ ေၾ ကးနန္းဆက္သ ြယ္ေရးေၾ ကး။ အကယ္၍ 

အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား ေင ြေၾ ကးလဲလယ္ွရန္ လုိအပ္ပါက၊အစိုးရသတ္မတ္ွထားေသာ 

ႏိုင္ငံျ ခားေင ြလဲလယ္ွမ ႈဘဏ္မ်ားမ ွ တဆင့္ သုိ ့မဟုတ္ ႏိုင္ငံျ ခားေရ ႊ ့ေျ ပာင္း 

အလုပ္သမားအရည္အခ်င္းမီ ေအးဂ်င့္ မအွေျ ခခ်ကုိင္တ ြယ္ ေဆာင္ရ ြက္ေပးၿ ပီး၊ တရားမဝင္ ေင ြေၾ ကး

လဲလယ္ွျ ခင္းကုိမျ ပဳပါႏငွ့္၊ ဒီလုိမမွဟုတ္ရင္ ေင ြေၾ ကးခဝါခ ်မ ႈ ထိန္းခ ်ဳပ္ေရးအက္ ဥပေဒျ ပစ္မ ႈ 

ဆိုင္ရာတာဝန္ယူမ ႈႏငွ့္ ပတ္သက္ပါဝင္ၿ ပီး မကင္းပါ။

အခမဲ့ အလုပ္လုပ္ခ ြင့္ အခ ြင့္အေရးရခဲ့ၿ ပီး၊ ဆုလာဘ္ မ်ားျ ပားစ ြာရခဲ့သည္ ျ ဖစ္ေစ၊ 

အေၾ ကာင္းအရာသည္ သတ္မတ္ွထားေသာ ATM စက္မ်ားတ ြင္ ေင ြသားကုိထုတ္ယူရန္၊ သုိ ့မဟုတ္ 

ကုန္သ ြယ္ေရးအေရာင္းအဝယ္ဟု ထုတ္ေဖၚေျ ပာဆုိသူက၊ ေင ြအေျ မာက္အမ်ား ပါဝင္ေသာ ေင ြေပးေခ်မ ႈ၊ 

ဒါေပမဲ့ တုိင္းျ ပည္ရဲ ့ႏိုင္ငံျ ခားေင ြ ထိန္းခ ်ဳပ္ကန္ 

့သတ္မ ႈေၾ ကာင့္၊ သင့္အား ထုိင္ဝမ္၏ ဘဏ္တ ြင္ 

ႏိုင္ငံျ ခားေင ြေၾ ကး အေကာင့္ဖ ြင့္လစွ္ရန္ 

လိုအပ္သည္၊ သုိ ့မဟုတ္ လက္ရ ွ ိ 

ဘဏ္အေကာင့္ကုိေခ ်း၍၊ ေင ြေပးေခ်မ ႈကုိ 

လက ၡရံရ ွ ိကူ္ညီရန္ႏငွ့္ 

သူ၏တုိင္းျ ပည္သတ္မတ္ွထားေသာ အေကာင့္သုိ ့ 

ေင ြလ ႊေဲပးရန္ ည ႊန္ၾ ကားၿ ပီး၊ ဤအတ ြက္ လုပ္ခ၏ 

ရာခိုင္ႏ ႈန္းအခ် ိဳးအဆ ဆုလာဘ္ 

ေပးမည္၊ဤသူကား ေင ြေၾ ကးခဝါခ ်မ ႈ ပုဒ္မ ၁၄ သုိ 

့မဟုတ္ ေင ြေၾ ကးခဝါခ ်မ ႈ ထိန္းခ ်ဳပ္ေရး 

ျ ပစ္မ ႈဆုိင္ရာလုပ္ရပ္ အပိုဒ္ ၁၅ ကုိ သင့္အား 

ခ ် ိဳးေဖာက္ေစႏိုင္သည္။

ေနထိုင္ျခင္းအတြက္ အၾကံေပးမႈမ်ား
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納稅：個人綜合所得稅的申報
個人綜合所得稅的申報

　　新住民在臺無住所且於一課稅年度內居留未滿 183天者，
其所得稅由扣繳義務人就源扣繳，免辦理結算申報；如有非屬

扣繳範圍之所得，應依規定稅率申報納稅。如其一配偶屬中華

民國境內居住之個人時，亦可選擇與配偶合併辦理結算申報。

　　新住民在臺有住所並經常居住，或無住所但於一課稅年度

內居留滿 183天者，均應辦理綜合所得稅結算申報，在結婚
或離婚當年度，可選擇與配偶分開或合併申報；婚姻關係存續

之其他年度，兩人都應該合併辦理綜合所得稅結算申報，並得

自行選擇以配偶為納稅義務人。申報時直接在納稅義務人戶籍

所在地（或居留地所轄）國稅局申報即可。

　　提醒您，只要在臺灣賺取所得，就需和我國國民一樣，負

起納稅的義務。

အခြန္။  ။ဘက္စံု ပုဂၢ ိဳလ္ေရး ဝင္ေငြခြန္ ေၾကညာျခင္း

ဘက္စံ ုပုဂၢ ိဳလ္ေရး ဝင္ေငြခြန္ ေၾကညာျခင္း
ထိုင္ဝမ္တ ြင္ အတည္တက် ေနထုိင္ရန္မရ ွေိသာ အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ားသည္ အခ ြန္ႏစွ္တ ြင္း 

ေနထုိင္ျ ခင္းသည္ ၁၈၃ ရက္မျ ပည့္ေသာေၾ ကာင့္၊ ၄င္း၏ ဝင္ေင ြခ ြန္အရင္းအျ မစ္ မ ွ ေအးဂ်င့္မ ်ားမ ွ 

ႀ ကိဳ၍ ႏုတ္ထားရမည္၊ အေျ ခခ်အစီရင္ခံစာသည္ အခမဲ့ပါ။ အခ ြန္ေရ ာွင္ကင္းလ ြတ္ခ ြင့္ ဝင္ေင ြလဲ 

မရ ွပိါက၊ အခ ြန္ႏ ႈန္းျ ပဌာန္းခ ်က္ႏငွ့္အညီ အခ ြန္ေပးေဆာင္ရမည္။ အကယ္၍ အိမ္ေထာင္ဖက္သည္ 

ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံတ ြင္ေနထိုင္သူ ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏငွ့္ ေပါင္းၿ ပီး ဝင္ေင ြခ ြန္ေၾ ကညာျ ခင္းကုိ 

ေရ ြးခ ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။

အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ားသည္ ထုိင္ဝမ္တ ြင္ အတည္တက် ေနအိမ္ရ ွ ိၿ ပီး ေနထုိင္သည္၊ သုိ ့မဟုတ္ 

အခ ြန္ႏစွ္တ ြင္း ေနထုိင္ျ ခင္းသည္ ၁၈၃ ရက္ျ ပည့္ေသာေၾ ကာင့္၊ စုစုေပါင္း ဝင္ေင ြခ ြန္ကုိေၾ ကညာရမည္၊ 

ဤႏစွ္တ ြင္း လက္ထပ္ထိမ္းျ မား သုိ ့မဟုတ္ က ြာရငွ္းခဲ့ပါက၊ ႏစွ္ဦးႏစွ္ဖက္လုံး၊ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏငွ့္ 

ေပါင္းၿ ပီး ဝင္ေင ြခ ြန္ေၾ ကညာျ ခင္းကုိ ျ ပဳရမည္။ အိမ္ေထာင္ဖက္ကုိ ေရ ြးခ ်ယ္၍ အခ ြန္ထမ္းေဆာင္ခ ြင့္ 

ရ ွသိည္။ တုိက္ရိုက္ အခ ြန္ထမ္း ေဆာင္ရ ြက္သူ၏ ေနထုိင္ရာ (သုိ ့မဟုတ္ တရားစီရင္ပိုင္ခ ြင့္ 

ေအာက္တ ြင္ေနထုိင္သူ) အတ ြက္ အခ ြန္ေရးရာဌာနတ ြင္ေၾ ကညာႏိုင္ပါသည္။

သတိေပးပါရေစ သင္သည္ ထုိင္ဝမ္နယ္ေျ မ အတ ြင္း ရရ ွေိသာ ဝင္ေင ြအားလုံးအတ ြက္၊ 

ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံသားႏငွ့္အတူ အခ ြန္ေင ြကုိေပးေဆာင္ေၾ ကညာရန္ တာဝန္ရ ွသိည္။

ေနထိုင္ျခင္းအတြက္ အၾကံေပးမႈမ်ား
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1. 視在臺居留天數，分成結算申報與就源扣繳兩種課稅方式：

 (1)  居住者：新住民當年度居住已滿 183天同國人報稅，如
有國內居住者配偶，兩人雙方所得須合併申報。

 (2)  非居住者：新住民當年度居住未滿 183天可選擇就源扣
繳，免辦理申報；或與國內居住者配偶合併申報。

  •  申報期間：每年 5月 1日至 5月 31日。 

  •  申報方式：可利用人工填寫、二維條碼或網際網路等
三種方式辦理。

2. 擁有婚姻關係兩人當年度新婚、離婚或分居申報方式：

  　　婚姻關係兩人所得計算稅額方式共有三種，分別為兩人
所得全部合併申報、薪資分開計稅合併申報、全部所得分開

計稅合併申報。

  　　各申報單位的所得結構與可減免的項目和金額不同，需
要經過試算後，決定採用何種計算方式。建議利用網路申

報，系統將會自動以最有利方式計算應納稅額。

 婚姻關係兩人各婚姻狀況報稅方式：

 (1) 正常婚姻關係：兩人應「合併」申報。

 (2) 當年度新婚、離婚：可以選擇「合併」或「分開」申報。

၁ ။  ထုိင္ဝမ္တ ြင္ ေနထုိင္ေသာ ကာလေပၚမူတည္၍ အျ ခခ်ေနထုိင္ေၾ ကညာျ ခင္းႏငွ့္ ဝင္ေင ြခ ြန္အရင္းအျ မစ္ 

မ ွ ႀ ကိဳ၍ ႏုတ္ထားျ ခင္း ဟူ၍ အခ ြန္ႏစွ္မ ် ိဳး ခ ြထဲားသည္။ 

 (၁)  နထုိင္သူ။  ။အသစ္ေနထုိင္သူမ ်ားသည္ အခ ြန္ႏစွ္တ ြင္း ေနထုိင္ျ ခင္းသည္ ၁၈၃ ရက္ျ ပည့္ပါက 

ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံသားႏငွ့္အတူ အခ ြန္ေင ြကုိထမ္းေဆာင္ရန္ တာဝန္ရ ွ ိ၊ အကယ္၍ အိမ္ေထာင္ဖက္သည္ 

ထိုင္ဝမ္ႏိုင္ငံတ ြင္ေနထိုင္သူ ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏငွ့္  ေပါင္းၿ ပီး ဝင္ေင ြခ ြန္ကုိေၾ ကညာရပါမည္။

 (၂)  မေနထုိင္သူ။  ။အသစ္ေနထုိင္သူမ ်ားသည္ အခ ြန္ႏစွ္တ ြင္း ေနထုိင္ျ ခင္းသည္ ၁၈၃ ရက္မျ ပည့္ပါက 

ဝင္ေင ြခ ြန္အရင္းအျ မစ္ မ ွ ႀ ကိဳ၍ ႏ ႈတ္ထားျ ခင္းကုိေရ ြးခ ်ယ္ၿ ပီး၊ ဝင္ေင ြခ ြန္ကုိ 

ေၾ ကညာရန္မလုိပါ။ သုိ ့မဟုတ္ ထုိင္ဝမ္ႏိုင္ငံတ ြင္ေနထုိင္သူ အိမ္ေထာင္ဖက္ႏငွ့္ ပူးေပါင္းၿ ပီး 

ဝင္ေင ြခ ြန္ကုိေၾ ကညာရပါမည္။

  •  ေၾ ကညာကာလ။  ။ႏစ္ွစဥ္ ၅ လ ၁ ရက္မ  ွ၅ လ ၃၁ ရက္။

  •  ေလ ွ်ာက္ထားရန္။  ။အခ ြန္ေၾ ကညာစာတမ္းကို လက္ေရးျ ဖင့္ ျ ဖည့္ျ ခင္း၊ 2Dဘားကုဒ္၊ 

အင္တာနက္ စသည့္နည္းသံုးနည္းျ ဖင့္ေၾ ကညာႏိုင္ပါသည္။

၂.  အိမ္ေထာင္ေရး ဆက္ဆံမ ႈ အေျ ခေနမာွ အိမ္ေထာင္ဦး၊ က ြာရငွ္း သုိ ့မဟုတ္ ခ ြခဲ ြာရန္ေၾ ကညာျ ခင္း

  အိမ္ေထာင္ေရးအေျ ခေနတ ြင္ ႏစွ္ဦးလုံး၏ ဝင္ေင ြခ ြန္ တ ြက္ခ ်က္နည္း သုံးနည္း ရ ွပိါသည္၊ 

ႏစွ္ဦးလုံး၏ ဝင္ေင ြကုိ ပူးေပါင္းၿ ပီး ဝင္ေင ြခ ြန္ကုိေၾ ကညာျ ခင္း၊ လစာဝင္ေင ြကုိ သီးသန္ ့စီ တ ြက္ခ ်က္ၿ ပီး 

ဝင္ေင ြခ ြန္ကုိပူးေပါင္း ေၾ ကညာျ ခင္း၊ စုစုေပါင္းဝင္ေင ြကုိ သီးသန္ ့စီ တ ြက္ခ ်က္ၿ ပီး ဝင္ေင ြခ ြန္ကုိပူးေပါင္း 

ေၾ ကညာျ ခင္း ဟူ၍ခ ြ ဲျ ခားထားသည္။

  အစီရင္ခံယူနစ္တုိင္းဝင္ေင ြရရ ွေိသာဖ ြ ဲ ့စည္းပံုနငွ့္ ေလ ွ်ာ့ခ ်အရာႏငွ့္ ပမာဏ မတူပါ၊ အဆိုပါ 

စမ္းသပ္မ ႈမ ်ားႏငွ့္ တ ြက္ခ ်က္မ ႈမ ်ားမ ွ အသုံးျ ပဳမည့္တ ြက္ခ ်က္နည္းကုိ ဆုံးျ ဖတ္ရမည္။ ဝင္ေင ြခ ြန္ကို 

ေၾ ကညာရန္ အင္တာနက္ကုိအသုံးျ ပဳဖို ့အဆုိျ ပဳၿ ပီး၊ အဆုိပါစနစ္သည္ အလုိအေလ ွ်ာက္ 

အခ ြန္ေပးေဆာင္သူ၏ အက် ိဳးအမ်ားဆုံးရ ွေိစရန္ တ ြက္ခ ်က္ၿ ပီး၊ အိမ္ေထာင္ေရးအေျ ခေနတ ြင္ 

ႏစွ္ဦးလုံးအတ ြက္ တစ္ဦးခ ်င္းစီ၏ အိမ္ေထာင္ေရး အေျ ခအေန ဝင္ေင ြခ ြန္ကုိေၾ ကညာျ ခင္း 

နည္းလမ္းျ ဖစ္သည္။

 (၁)  သာမာန္အိမ္ေထာင္ေရး ဆက္ဆံမ ႈ။  ။ႏစွ္ဦးလုံး 「ေပါင္းစည္း」 ေၾ ကညာျ ခင္း။ 

 (၂)  အိမ္ေထာင္ေရး ဆက္ဆံမ ႈ အေျ ခေနမာွ အိမ္ေထာင္ဦး၊ က ြာရငွ္း။  ။သင္သည္ 「ေပါင္းစည္း」သုိ 

့မဟုတ္ 「သီးျ ခား」ကုိေရ ြးခ ်ယ္၍ ေၾ ကညာရမည္။

ေနထိုင္ျခင္းအတြက္ အၾကံေပးမႈမ်ား

ေနထုိင္ျခင္းအတြက္ အၾကံေပးမႈမ်ား生活輔導篇

02
Part

內政部移民署    新住民入國前輔導手冊 122 123အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား ႏိုင္ငံေတာ္တ ြင္းသိ ုမ့ဝင္ေရာက္မ ီအၾ ကံေပး လမ္းည ႊန ္လက္စ ြစဲာအုပ ္   ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန



 (3) 分居：符合下列情形之一，可「分開」申報。

  •  不同居達6個月以上，改用分別財產制且經法院裁定者。

  •   不繼續共同生活達 6個月以上，未成年子女權利義務
之行使經法院裁定者。

  •  取得通常保護令者於通常保護令有效期間或取得通常
保護令前已取得暫時或緊急保護令者。

3.  如對報稅流程不熟悉，可選擇臨櫃申報，現場服務人員將會
提供協助；而選擇網路申報則可減少臨櫃等待時間，省時又

便利。

 (1)  臨櫃申報：擁有婚姻關係兩人一方為新住民者，可自行
選擇當外僑納稅義務人，向居留證所載地址之國稅局辦

理申報；或以國人配偶為納稅義務人，向國人配偶戶籍

所在地之國稅局辦理申報。

  •  應攜帶文件：身分證或居留證與所得相關證明文件。
（如護照、戶口名簿、扣繳憑單、因在中華民國境內

提供勞務而取自境外所得之證明、扶養親屬等相關證

明文件）

  •  國稅局提供外語諮詢服務，由現場服務人員向外語服
務單位通話，以三方通話方式提供協助（註 13）。

 (၃)  ခ ြခဲ ြာရန္ေၾ ကညာျ ခင္း။  ။ေအာက္ပါ အေျ ခအေန တစ္ခုႏငွ့္ ကုိက္ညီလ ွ်င「္သီးျ ခား」ေၾ ကညာ 

ႏိုင္သည္။

  •  အတူတက ြ မေနထုိင္ျ ခင္းသည္ ၆ လ အထက္ ျ ဖစ္ပါက၊ တရားရံုး၏ စီရင္ခ ်က္အရ 

ပစ ၥည္းဥစ ၥာပိုင္ဆိုင္မ ႈကို သီးျ ခားဟု ေျ ပာင္းလဲသူ။

  •  အတူတက ြ ဆက္လက္ မေနထုိင္ျ ခင္းသည္ ၆ လ အထက္ ျ ဖစ္ပါက၊ တရားရံုး၏ စီရင္ခ ်က္အရ 

အရ ြယ္မေရာက္ ေသးေသာ သားသမီးရဲ ့အခ ြင့္အေရး ႏငွ့္ တာဝန္ဝတ ရၱား မ ်ားကုိ ရရ ွသူိ။

  •  သာမာန္ကာက ြယ္ေစာင့္ေရ ာွက္ေရး အမိန္ ့ ရရ ွသူိသည္ သာမာန္ကာက ြယ္ ေစာင့္ေရ ာွက္ေရး 

အမိန္ ့ တရားဝင္ကာလအတ ြင္း သုိ ့မဟုတ္ သာမာန္ကာက ြယ္ ေစာင့္ေရ ာွက္ေရး အမိန္ ့ 

မရရ ွေိသးမီ ယာယီ ကာက ြယ္ေစာင့္ေရ ာွက္ေရး အမိန္ ့ ရရ ွသိူ။

၃ ။  အကယ္၍ သင္သည္ အခ ြန္လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ကၽ ြမ္းဝင္မ ႈ မရ ွပိါက ေကာင္တာတ ြင္ အစီရင္ခံ ျ ခင္းကုိ 

ေရ ြးခ ်ယ္ႏိုင္ပါသည္၊ အစီရင္ခံေကာင္တာတ ြင္ ဝန္ေဆာင္မ ႈေပး ဝန္ထမ္းမ ်ားက အကူညီေပးမည္ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ 

သင္သည္ အင္တာနက္မ ွ အစီရင္ခံစာကုိတင္ရန္ ေရ ြးခ ်ယ္ခဲ့လ ွ်င္ အစီရင္ခံေကာင္တာတ ြင္ 

ေစာင့္ဆုိင္းသည့္ အခ်နိ္ကုိ ေလ ွ်ာ့ခ ်ႏိုင္ၿ ပီး၊ အခ်နိ္သက္သာၿ ပီး အဆင္ေျ ပပါတယ္။

 (၁)  ေကာင္တာတ ြင္ အစီရင္ခံျ ခင္း။  ။အိမ္ေထာင္ေရးအေျ ခေနတ ြင္ ရ ွေိသာႏစွ္ဦးထဲမ ွ တစ္ဦးသည္ 

အသစ္ေနထိုင္သူ ျ ဖစ္ပါက ႏိုင္ငံျ ခား အခ ြန္ထမ္း အျ ဖစ္ ေရ ြးခ ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။ ေနထုိင္ခ ြင့္ပါမစ္ရ ွ ိ 

လိပ္စာ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသအခ ြန္ရံုးသုိ ့ အစီရင္ခံရမည္ သုိ ့မဟုတ္ ထုိင္ဝမ္ အိမ္ေထာင္ဖက္ အေနျ ဖင့္ 

အခ ြန္ထမ္းေဆာင္ပါက ထုိင္ဝမ္ အိမ္ေထာင္ဖက္၏ေ နရပ္လိပ္စာ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသအခ ြန္ရံုးသုိ ့ 

အစီရင္ခံရမည္။

  •  ယူေဆာင္ရမည့္စာရ ြက္စာတမ္းမ ်ား။  ။မတ္ွပံုတင္သက္ေသအေထာက္အထား သုိ ့မဟုတ္ 

ေနထုိင္ခ ြင့္ပါမစ္ ႏငွ့္ ဝင္ေင ြခ ြန္ႏငွ့္ ပတ္သက္ေသာစာရ ြက္စာတမ္းမ ်ား။(ဥပမာ။  ။ ႏိုင္ငံကူးလက္

မတ္ွ၊အိမ္ေထာင္စုစာရင္း၊ ဝင္ေင ြခ ြန္ေဘာက္ခ်ာ၊ ထုိင္ဝမ္၏ နယ္ပယ္တ ြင္း ဝန္ေဆာင္မ ႈမ ်ား 

ျ ပဌာန္းခ ်က္အရ ျ ပည္ပမရွရ ွေိသာ ဝင္ေင ြခ ြန္ သက္ေသစာရ ြက္စာတမ္း မ ်ား၊ 

မ ွခီိုသူေဆ ြမ ် ိဳးသားခ ်င္းမ ်ား အစရ ွသိည့္ ဆက္စပ္ေသာ စာရ ြက္စာတမ္းမ ်ား)

  •  အမ် ိဳးသားအခ ြန္ရံုးတ ြင္ ႏိုင္ငံျ ခားဘာသာစကား ဝန္ေဆာင္မ ႈ ေပးသည္၊ ေနရာတ ြင္ရ ွေိသာ 

ဝန္ထမ္းမ ်ားမ ွ ႏိုင္ငံျ ခားဘာသာစကား ဝန္ေဆာင္ဌာနကုိ ေခၚၿ ပီး၊ သုံးဦးစကားေျ ပာျ ခင္းျ ဖင့္ 

ဝန္ေဆာင္မ ႈ ေပးသည(္မတ္ွခ်က္၁၃ )။ 

ေနထိုင္ျခင္းအတြက္ အၾကံေပးမႈမ်ား
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  •  各區國稅局聯絡方式如下：
 臺北國稅局

 臺北市萬華區中華路 1段 2號  （02）2311-3711

 北區國稅局

 桃園市桃園區三元街 156號  （03）339-6789

 中區國稅局

 臺中市西區民生路 168號  （04）2305-1111

 南區國稅局

 臺南市北區富北街 7號 6-17樓  （06）222-3111

 高雄國稅局

 高雄市苓雅區廣州一街 148號  （07）725-6600

 (2)  網路申報：以自然人憑證、金融憑證、健保卡＋密碼、
戶號＋身分證字號（或居留證統一證號＋護照號碼 /居
留證號 /許可證號）為通行碼等四種方式，另外需至財
政部或各區國稅局下載綜所稅電子

結算申報軟體或使用線上版報稅軟

體完成申報。

機關名稱

地址 電話

機關名稱

地址 電話

機關名稱

地址 電話

機關名稱

地址 電話

機關名稱

地址 電話

  •  ၿ မိဳ ့နယ္အခ ြန္ရံုးတုိင္း ႏငွ့္ဆက္သ ြယ္ရန္

 ထိုင္ေပအခြန္ရံုး

  အမွတ္ ၂ အပိုင္း ၁ က် ံဳးဟြာလမ္း  ဝမ့္ဟြာၿမိဳ ့နယ္ 
ထိုင္ေပၿမိဳ ့

 (02) 2311-3711

 ေျမာက္ပိုင္းအခြန္ရံုး

  အမွတ္ ၁၅၆ စန္းယြမ္လမ္း ေ ထာင္ယြမ္ၿမိဳ ့နယ္ 
ေထာင္ယြမ္ၿမိဳ ့

 (03) 339-6789

 အလယ္ပိုင္းအခြန္ရံုး

  အမွတ္ ၁၆၈ မင္စန္းလမ္း  အေနာက္္ၿမိဳ ့နယ္ 
ထိုင္က် ံဳးၿမိဳ ့

 (04) 2305-1111

 ေတာင္ပိုင္းအခြန္ရံုး

  ၆-၁၇ထပ္ အမွတ္ ၇ ဖုေပက် ဲေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ ့နယ္ 
ထိုင္နန္ၿမိဳ ့

 (06) 222-3111

 ေကာင္းရႈန္အခြန္ရံုး

  အမွတ္ ၁၄၈ ကြမ္က် ိဳးအိက် ဲလိန္ရာၿမိဳ ့နယ္ 
ေကာင္းရႈန္ၿမိဳ ့

 (07) 725-6600

 (၂)  အင္တာနက္မေွၾ ကညာျ ခင္း။  ။သဘာဝလူတဦးလက္မတွ္၊ ဘ႑ာေရးလက္မတ္ွ၊ က်န္ 

့ေပါင္ကတ္＋password ၊ အိမ္ေထာင္စုနံပါတ္+ ID နံပါတ္(သုိ ့မဟုတ္ ေနထိုင္ခ ြင့္ပါမစ္နံပါတ္+ႏို

င္ငံကူးလက္မတွ/္ေနထုိင္ခ ြင့္္နံပါတ္/လိုင္စင္နံပါတ)္ ကုဒ္လမ္းေၾ ကာင္းေလးနည္း၊ ထပ္မံ၍ 

ဘ႑ာေရးဝန္ႀ ကီးဌာန သုိ ့မဟုတ္ ၿ မိဳ ့နယ္အခ ြန္ရံုးတုိင္းတ ြင္ အီလက္ထေရာနစ္ 

အခ ြန္ေၾ ကညာ ေဆာ့ဖ္ဝဲ ကုိ Download သုိ ့မဟုတ္ေၾ ကညာ၏အ ြန္လိုင္းဗားရငွ္း 

ျ ဖည့္စ ြက္ရန္ အခ ြန္ software ကုိသံုးပါ။

ကိုယ္စားလွယ္အမည္

လိပ္စာ တယ္လီဖုန္း

ကိုယ္စားလွယ္အမည္

လိပ္စာ တယ္လီဖုန္း

ကိုယ္စားလွယ္အမည္

လိပ္စာ တယ္လီဖုန္း

ကိုယ္စားလွယ္အမည္

လိပ္စာ တယ္လီဖုန္း

ကိုယ္စားလွယ္အမည္

လိပ္စာ တယ္လီဖုန္း

ေနထိုင္ျခင္းအတြက္ အၾကံေပးမႈမ်ား
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အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား ႏိုင္ငံေတာ္တ ြင္းသိ ုမ့ဝင္ေရာက္မ ီအၾ ကံေပး လမ္းည ႊန ္လက္စ ြစဲာအုပ ္   ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန



　　我國經濟發展迅速，國民所得日益提高，機動車數隨之大

幅成長，道路交通在現有的各種交通系統中，已成為國人日常

生活中最倚靠的一環；而且，隨著公路網路日臻完善，國人對

於道路之使用將更有增無減。

國際駕照及換發駕照
　　有關國際駕照及換發駕照

等相關資訊可至交通部公路總

局網站查閱（https://www.thb.
gov.tw/ ）。

交通工具
　　臺灣目前有桃園國際機場、高雄國際航空站、臺中國際

機場及臺北松山機場等四座國際機場，與全球主要國家都有

班機往返，交通相當便捷。此外，國內航線亦十分發達，各

主要城市間往返班機頻繁，搭乘飛機已與搭乘長途客運巴士

一般普及。

　　陸運系統設有台灣高鐵、臺灣鐵路、臺北捷運、高雄捷運、

桃園機場捷運、客運及公車、計程車、汽車租賃、機車、自行

車、公共自行車等。臺灣的國際、國內海運非常方便，國內則

設有澎湖線、馬祖線、蘭嶼線、綠島線、小琉球線。

交通資訊

換領本國
駕照資訊

အမ် ိဳးသား 
ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကို 

လွလဲွယ္ျခင္း 

駕照資訊
ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ 

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

ထိုင္ဝမ္၏စီးပ ြားေရးသည္ ဖ ြ ံ ့ၿ ဖိဳးတုိးတက္လ်င္ျ မန္ေသာေၾ ကာင့္၊ အမ် ိဳးသား ဝင္ေင ြ တုိးပ ြား လာၿ ပီး၊ 

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေရအတ ြက္ သိသိသာသာျ မငွ့္တက္လာၿ ပီး၊ ဆက္သ ြယ္ေရးလမ္းမႀ ကီးသည္ ယခုလက္ရ ွ ိ 

သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရးစနစ္တ ြင္ လူအမ်ားစုက ေန ့စဥ္ ေနထိုင္ေရးဘဝတ ြင္၊ အားကုိးရေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု 

ျ ဖစ္လာပါသည္။ လမ္းမႀ ကီးက ြန္ယက္လည္း ပုုိမိုေခတ္မီလာသည့္အျ ပင္၊ လူေတ ြ လမ္းမ ်ားမ ်ားကုိ 

အသုံးျ ပဳျ ခင္း တေန ့ထက္တေန ့မ ်ားျ ပားလာပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ႏွင့္လိုင္စင္သက္တမ္းတိုးျခင္း

အျ ပည္ျ ပည္ဆုိင္ရာ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ ႏငွ့္ လုိင္စင္သက္တမ္းတုိး စသည့္ဆက္စပ္ေသာ သတင္းအခ်က္

အလက္မ်ားကုိဆက္သ ြယ္ေရးည ႊန္ၾ ကားမ ႈ ဦးစီးဌာန၏ဝက္ဘ္ဆုိက္တ ြင္ လနွ္ေလ်ာရ ာွေဖ ြႏိုင္ပါသည္။ 

(https://www.thb.gov.tw/ )

သယ္ယူပို ့ေဆာင္ေရးယာဥ္

ယခုလက္ရ ွထုိိင္ဝမ္တ ြင္ ေထာင္ယ ြမ္အျ ပည္ျ ပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္၊ ေကာင္းရ ႈန္အျ ပည္ျ ပည္ဆုိင္ရာေလ

ဆိပ္၊ ထုိင္က် ံံဳးအျ ပည္္ျ ပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ ႏငွ့္ ထုိင္ေပSongshan ေလဆိပ္ ဟူ၍ အျ ပည္ျ ပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္ 

ေလးခုရ ွပိါသည္။ ကမာ ၻ၏ အဓိကႏိုင္ငံမ ်ား အၾ ကား အသ ြားအျ ပန္ ခရီးစဥ္ေၾ ကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ 

ေလေၾ ကာင္းအလ ြန္ အဆင္ေျ ပသည္။ ျ ပည္တ ြင္းေလေၾ ကာင္းသည္ အလ ြန္တုိးတက္ဖ ြ ံ ့ၿ ဖိဳးၿ ပီး အဓိက ၿ မိဳ 

့မ ်ားအၾ ကား မၾ ကာခဏ အသ ြားအျ ပန္ ပ ်သံန္းမ ႈခရီးစဥ္ မ ်ားျ ပားေသာေၾ ကာင့္၊ ေလယာဥ္စီးျ ခင္းသည္ 

ခရီးေဝးဘတ္စ္ကား စီးျ ခင္းကဲ့သုိ ့လူႀ ကိဳက္မ ်ားသည္။

ကုန္းေၾ ကာင္းသယ္သူပို ့ေဆာင္ေရးတ ြင္ ထုိင္ဝမ္အျ မန္ရထား၊ ထုိင္ဝမ္မီးရထား၊ ထုိင္ေပ MRT ၊ 

ေကာင္းရ ွဳနM္RT ၊ ေထာင္ယ ြမ္ေလဆိပ္ MRT ၊ ခရီးေဝးဘတ္စ္ကား ႏငွ့္ ဘတ္စ္ကား၊ အငာွးကား၊ 

ငာွးရမ္းေမာ္ေတာ္ကား၊ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္၊ စက္ဘီး၊ ျ ပည္သူသုံးစက္ဘီး ရ ွသိည္။ ထုိင္ဝမ္ရဲ ့ႏိုင္ငံတကာႏငွ့္ 

ျ ပည္တ ြင္းေရေၾ ကာင္း ပုိ ့ေဆာင္ေရးသည္ အလ ြန္အဆင္ေျ ပၿ ပီး၊ ျ ပည္တ ြင္းတ ြင္မူ ဖုန္းဟူလုိင္း၊မားၾ ကဴလုိင္း၊

သစ္ခ ြလုိင္း၊အစိမ္းေရာင္လုိင္း၊ ႐ူက်ဴးလိုင္း ျ ဖစ္သည္။

 ခရီးလမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား02
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အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား ႏိုင္ငံေတာ္တ ြင္းသိ ုမ့ဝင္ေရာက္မ ီအၾ ကံေပး လမ္းည ႊန ္လက္စ ြစဲာအုပ ္   ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန



　　各地另有「臺灣好行」接駁公車，「臺灣好行（景點接駁）

旅遊服務」是專為旅遊規劃所設計的公車服務，從臺灣各大景

點附近的各大臺鐵、高鐵站接送旅客前往主要觀光景點，不想

長途駕車、參加旅行團出遊的旅客，使用「臺灣好行（景點接

駁）旅遊服務」是最適合自由行的好方式，也正響應了節能減

碳、環保樂活的旅遊新風潮（註 14）。

交通標誌
　　在道路交通設施項目之中，交通標誌、標線及號誌是最基本，

也是最重要的。交通標誌分為指示、禁制、輔助、警告（附表五 ）。

交通法令
　　新住民初到臺灣，要特別注意下列幾項交通安全的規定：

1. 汽車駕駛

 •  在臺灣，汽車駕駛座係在車輛之左側，因此必須在道路
之右側駕車行駛。

 •  車輛「起駛」前應顯示方向燈，注意前後左右有無障礙
或車輛行人，並應讓行進中之車輛行人優先通行。

 •  轉彎及變換車道前，應先顯示欲轉彎（變換車道）方向
之車輛前後左（右）邊方向燈，並應全程使用 (顯示至完
成轉彎及變換車道之行為 )。

 •  汽車載客或載貨時，不得超載。

ေဒသတုိင္းတ ြင္ ထုိင္ဝမ္၏ေကာင္းေသာလုိင္း လ ြန္းပ ်ယံာဥ္ ဘတ္စ္ကား၊ 「ထုိင္ဝမ္၏ေကာင္းေသာလုိင္း

(ဆ ြေဲဆာင္မ ႈလမ္းခ ြ)ဲခရီးသ ြားဝန္ေဆာင္မ ႈလုပ္ငန္းမ ်ား」သည္ သီးသန္ ့ ခရီးသ ြား စီမံကိန္းေရးဆ ြ ဲျ ခင္းျ ဖစ္ေသာ 

ဘတ္စ္ကား ဝန္ေဆာင္မ ႈ ျ ဖစ္သည္၊ ထုိင္ဝမ္ရဲ ့အဓိကဆ ြေဲဆာင္မ ႈ တည္ေနရာ အနီးအနားမ ွ ထုိင္ဝမ္မီးရထား၊ 

ထိုင္ဝမ္အျ မန္ရထားဘူတာမ်ားမ ွ ခရီးသည္မ်ား ႀ ကိဳပို ့၍ ထုိင္ဝမ္ရဲ ့အဓိက ဆ ြေဲဆာင္မ ႈ၊ခရီးေဝးကားမေမာင္း

ခ ်င္သူ၊ ခရီးစဥ္အုပ္စုမ ်ားအတ ြက္ ခရီးသ ြားဧည့္သည္မ ်ား၊ 「ထုိင္ဝမ္၏ေကာင္းေသာလုိင္း(ဆ ြေဲဆာင္မ ႈလမ္းခ ြ)ဲ

ခရီးသ ြားဝန္ေဆာင္မ ႈလုပ္ငန္းမ ်ား」ကုိအသံုးျ ပဳျ ခင္းျ ဖင့္အသင့္ေတာ္ဆုံး ခရီးစဥ္ကုိစီစဥ္ၿ ပီး၊လ ြယ္ကူေသာခရီး

သ ြားတဲ့ နည္းလမ္းေကာင္းျ ဖစ္ၿ ပီး၊ ကာဗ ြန္ေလ ွ်ာ့ခ ်တဲ့ အျ ပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ တုန္ ့ျ ပန္မ ႈလည္းေပးၿ ပီး၊ပ

တ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာက ြယ္ေရး ေပ်ာ္ရ ႊင္ဘဝ ခရီးသ ြားလုပ္ငန္းအသစ္လုိင္း (မတ္ွခ ်က္၁၄) 

ဆက္သြယ္ေရး အမွတ္လကၡဏာ ဆိုင္းဘုတ္မ်ား
လမး္မ်ားရ ့ဲဆကသ္ ြယသ္ယ္ယူပိ ့ုေဆာငေ္ရးအေျ ခခ ံအေဆာက္အအုံ စမီကံနိး္မ်ားအၾ ကား၊ 

ဆက္သ ြယေ္ရးဆိငုး္ဘတုမ္်ား၊ marking လုိငး္ ႏငွ့ ္မးီပိ ြဳင့သ္ည ္အဓကိျ ဖစၿ္ ပးီ၊ အေရးအႀ ကီးဆုံး လညး္ျ ဖစသ္ည။္ဆက္

သ ြယေ္ရးဆုိငး္ဘုတမ္်ားမာွ အသ ြားအလာည ႊနၾ္ ကားခ်က္၊ တားျ မစျ္ ခငး္၊ ေထာက္ကျူ ခငး္၊ သတိေပးျ ခငး္ (ဇယား ၅ )။

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ
အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား ထုိင္ဝမ္သို ့ေရာက္ခါစတ ြင္၊ ေအာက္ပါ ယာဥ္အသ ြားအလာ ေဘးကင္း လုံျ ခံဳမ ႈ 

စည္းမ ်ဥ္းမ ်ားကုိ အထူးဂရုျ ပဳပါ။

၁. ယာဥ္ေမာင္းသူ
 •  ထုိင္ဝမ္တ ြင္ ယာဥ္ေမာင္းသူ၏ ေနရာသည္ ေမာ္ေတာ္ယဥ္၏ ဘယ္ဘက္ျ ခမ္းတ ြင္ ျ ဖစ္ေသာေၾ ကာင့္၊ 

လမ္း၏ ညာဘက္ျ ခမ္းမ ွ ေမာွင္းႏငွ္ရန္ လုိအပ္သည္။

 •  ယာဥ「္ စတင္ေမာင္းႏငွ္ျ ခင္း 」မတုိင္မီ လမ္းည ႊန္မီးမ ်ား ျ ပသရမည္ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ အေရ ွ ့အေနာက္ ဘယ္ 

ညာတ ြင္ အတားအဆီးမ်ား (သို ့) ယာဥ္ႏငွ့္ သ ြားလာသူမ်ား ရ ွမိရ ွကုိိ သတိထားရမည္ ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ 

ယာဥ္အသ ြားအလာႏငွ့္ လမ္းေလ ွ်ာက္သူမ်ားကုိ ဦးစား ေပးသင့္သည္။

 •  လမ္းေၾ ကာင္းေျ ပာင္းျ ခင္းႏငွ့္ ေျ ပာင္းလဲျ ခင္း မျ ပဳမီ၊ ယာဥ္၏ အေရ ွ ့ဘယ္ဘက္ႏငွ့္ (ညာဘက္) 

ေဘးဘက္မီးမ ်ားကုိ မိမိသ ြားမည့္ ဘက္သုိ ့ (လမ္းေၾ ကာင္းေျ ပာင္းျ ခင္း) ဦးတည္ ေဖာ္ျ ပရမည္ 

ျ ဖစ္သည့္အျ ပင္၊ လမ္းတေလ ွ်ာက္လုံး အသုံးျ ပဳသင့္သည္ (အလညွ့္ အေျ ပာင္းႏငွ့္ 

လမ္းေၾ ကာင္းေျ ပာင္းရန္ ျ ပသျ ခင္း) ။

 •  ကားျ ဖင့္ အလ ြန္အကၽ ြ ံ လူတင္ျ ခင္း (သုိ ့) ကုန္တင္ျ ခင္း မျ ပဳရ။

ေနထိုင္ျခင္းအတြက္ အၾကံေပးမႈမ်ား
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အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား ႏိုင္ငံေတာ္တ ြင္းသိ ုမ့ဝင္ေရာက္မ ီအၾ ကံေပး လမ္းည ႊန ္လက္စ ြစဲာအုပ ္   ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန



 •  駕駛人應遵守道路交通標誌、標
線、號誌之指示，並服從交通指揮

人員之指揮。

 •  不得無照駕車。駕駛人應隨身攜帶我
國政府認可之駕照。

 •  汽車駕駛人、前座或小型車後座乘客均應繫妥安全帶，
四歲以下兒童應乘坐於安全椅。

 •  駕車時勿超速行駛，雨中或濃霧時，應減速慢行。

 •  駕車時應與前車保持隨時可以煞停的距離。

 •  山區道路請減速慢行，下長陡坡時應使用低速檔行駛。

 •  不得擅自改裝車輛，以及在道路上有蛇形、競駛、競技
等危險行為。

 •  不得酒後駕車。

 •  駕車時禁止使用手持式行動電話、電腦或其他相類似功
能裝置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全

之行為。

 •  車輛不可以在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供車
輛通行之處所通行。

 •  不可在鐵路軌道或有關設備上堆積、放置或拋擲物品，
妨害行車安全。

 •  紅燈不能右轉，除非號誌、標誌另有指示。

開
車

勿
用
手機

  ေက  ဇ   ပ ၍ က   မ င   နစဥ  ဆ လ
 ဖ န   အ

သ
   မ ပ ပ   င

圖片提供／交通安全入口網 ပံုကိုေထာက္ပံ့သူ/ ယာဥ္အသြားအလာ လံုျခံဳမႈေပၚတယ္

 •    ယာဥ္ေမာင္းသူသည္ ဆက္သ ြယ္ေရး အမတ္ွလက ၡဏာ ဆုိင္းဘုတ္မ်ား၊ လမ္း အမတွ္အသားမ်ား၊ မီးပိ ြဳင့္ 

ည ႊန္ၾ ကားခ ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာသင့္ၿ ပီး၊ ယာဥ္ထိန္း၏ ည ႊန္ၾ ကားခ ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရမည္။

 •    လုိင္စင္ မပါပဲ ကားမေမာင္းပါႏငွ့္။ ယာဥ္ေမာင္းသူသည္ ထုိင္ဝမ္အစိုးရ အသိအမတ္ွျ ပဳ ယာဥ္ေမာင္းလုိင္စင္ကုိ 

ကိုယ္နဲ ့မက ြာ ရ ွရိမည္။

 •    ယာဥ္ေမာင္းသူသည္ အေရ ွ ့ထုိင္ခံု သုိ ့မဟုတ္ အေသးစားေမာ္ေတာ္ကား ေ နာက္ဘက္တ ြင္ထုိင္ေသာ 

ခရီးသည္ အားလုံး ေဘးကင္းလုံျ ခံဳေစရန္ ခါးပတ္ပတ္ရ  မည္ျ ဖစ္ၿ ပီး၊ အသက္ေလးႏစွ္ေအာက္ ကေလးမ်ား 

ေဘးကင္းလုံျ ခံဳမ ႈ ထုိင္ခံု စီးရမည္။

 •    မိုးရ ြာ သုိ ့မဟုတ္ ျ မဴက်ခ ်နိ္တ ြင္ ကားကုိ အရ ွနိ္ျ ပင္း မေမာင္းပါႏငွ့္၊ အရိ နွ္ေလ ွ်ာ့ၿ ပီး ျ ဖည္းျ ဖည္းေမာင္းပါ။ 

 •    ကားေမာင္းခ ်နိ္တ ြင္ အေရ ွ ့ကားႏငွ့္ အခ်နိ္မေရ ြးဘရိတ္အုပ္ရန္ အက ြာအေဝး ရ ွရိမည္။

 •    ေတာင္ေပၚလမ္း ေမာင္းေသာအခါအရိ နွ္ေလ ွ်ာ့ၿ ပီး ျ ဖည္းျ ဖည္းေမာင္းပါ။ရ ွ ည္လ်ားမတ္ေစာက္ေသာ 

ေတာင္ေစာင္းတ ြင္ေမာင္းေသာအခါ ဂီယာႀ ကီးျ ဖင့္ ေမာင္းပါ။

 •    ခ ြင့္ျ ပဳခ ်က္မရ ွပိဲ ယာဥ္မ ်ားကုိ ျ ပဳျ ပင္မ ြမ္းမံျ ခင္း မျ ပဳရသည့္အျ ပင္ လမ္းေပၚတ ြင္  

ေႃမ ြလိမ္ေႃမ ြေကာက္ေမာင္းျ ခင္း၊ ကားေမာင္းယဥွ္ၿ ပိဳင္ျ ခင္း၊ အားကစားဆုိင္ရာမ်ား အစရ ွသိည့္ အႏ 

ရၱာယ္ရ ွတိဲ့ အျ ပဳအမူမ ်ား မျ ပဳရ။ 

 •    အရက္ေသာက္ၿ ပီး ကားမေမာင္းရပါ။

 •    ကားေမာင္းခ ်နိ္တ ြင္ လက္ကိုင္မိုဘိုင္းဖုန္း၊ က ြန္ျ ပဴတာ သုိ ့မဟုတ္ အျ ခားအလားတူ function ရ ွေိသာ 

ပစ ၥည္းမ ်ားျ ဖင့္ ဖုန္းေခၚျ ခင္း၊ ဖုန္းေျ ပာျ ခင္း၊ ေဒတာကုိဆက္သ ြယ္ျ ခင္း သုိ ့မဟုတ္ ေဘးကင္းလုံျ ခံဳ 

ေမာွင္းႏငွ္မ ႈကုိ အေႏာွက္အယက္ွ ျ ဖစ္ေစေသာ အျ ပဳအမူကုိ တားျ မစ္သည္။

 •    ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သည္ မီးရထားလမ္းေၾ ကာင္းမ ်ား၊ တံတားမ်ား၊ ဥမင္လ ႈဏိ္ေခါင္းတ ြင္းႏငွ့္ 

ဘူတာရံုဧရိယာတ ြင္း ေမာ္ေတာ္ယဥ္ အတ ြက္ မဟုတ္ေသာ ေနရာတ ြင္သ ြားလာျ ခင္းမျ ပဳရ။

 •    မီရထားသံလမ္း သုိ ့မဟုတ္ ဆက္စပ္ေသာ ပစ ၥည္းကိရိယာမ်ား အေပၚတ ြင္ အရာဝတ ၳဳမ ်ားကို ပုံျ ခင္း၊ 

ထားျ ခင္း၊ ပစ္ခ ်ျ ခင္း စေသာ ယာဥ္သ ြားျ ခင္း  ေဘးကင္ းအဆီးအတားကုိ မျ ပဳရ။

 •    မီးပိ ြဳင့္ မီးနီေနေသာအခါ ညာမေက ြ ့ရပါ၊ မီးပိ ြဳင့္၊ အမတ္ွလက ၡဏာ ဆုိင္းဘုတ္မ်ား အျ ခား ည ႊန္ၾ ကားမ ႈ မအွပ။ 

ေနထိုင္ျခင္းအတြက္ အၾကံေပးမႈမ်ား
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အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား ႏိုင္ငံေတာ္တ ြင္းသိ ုမ့ဝင္ေရာက္မ ီအၾ ကံေပး လမ္းည ႊန ္လက္စ ြစဲာအုပ ္   ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန



 •  【安全開關車門五步驟】
  步驟 1：看後照鏡
  步驟 2：轉身向後看  
  步驟 3：確認安全無人車
  步驟 4：反手開車門至適當縫隙 
  步驟 5：確認安全後儘速下車並關車門
2. 機車駕駛
 •  需依標誌、標線指示兩段式左轉。
 •  紅燈不能右轉，除非號誌、標誌另有指示。
 •  駕駛人應遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，並服從交

通指揮人員之指揮。

 •  不得無照駕車。駕駛人應隨身攜帶我國政府認可之駕照。
 •  機車、電動機車的騎士及後座乘客，均應配戴安全帽，違法

者均須受罰。

 •  騎車時勿超速行駛，雨中或濃霧時，應減速慢行。
 •  騎車時應與前車保持隨時可以煞停的距離。
 •  山區道路請減速慢行。
 •  不得擅自改裝車輛，以及在道路上有蛇形、競駛、競技等危

險行為。

 •  不得酒後騎車。
 •  騎車時禁止使用手持式行動電話、電腦或其他相類似功能裝

置進行撥接、通話、數據通訊或其他有礙駕駛安全之行為。

 •  車輛不可以在鐵路路線、橋樑、隧道內及站區內非供車輛通
行之處所通行。

騎機車需戴安全帽
ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ စီးခ်နိ္တြင္ေဘးကင္းဦးထုပ္ ေဆာင္းရမည္

• 【လုံျ ခံဳစိတ္ခ ်ရေသာ တံခါးဖ ြင့္ျ ခင္း အဆင့္ ငါးဆင့】္

 အဆင့္ ၁။  ။ေနာက္ၾ ကည့္မနွ္ကုိ ၾ ကည့္ပါ

 အဆင့္ ၂။  ။ေနာက္ျ ပန္လညွ့္ၾ ကည့္ပါ

 အဆင့္ ၃။  ။ယာဥ္ႏငွ့္လူ ရ ွမိရ ွ ိ ေဘးကင္းလုံျ ခံဳမ ႈကုိ အတည္ျ ပဳပါ

 အဆင့္ ၄။  ။သင့္ေလ်ာ္ေသာ က ြာဟမ ႈျ ဖင့္ လက္ေနာက္ျ ပန္ၿ ပီး တံခါးကုိ ဖ ြင့္ပါ

 အဆင့္ ၅။  ။ေဘးကင္းလုံျ ခံဳမ ႈကို အတည္ျ ပဳၿ ပီးမ ွ အျ မန္ဆုံး ယာဥ္ေပၚမဆွင္းၿ ပီး တံခါးကုိပိတ္ပါ

၂. ေမာ္ေတာ္ဆိငုက္ယ္ေမာငး္သူ
 •  အမတွလ္က ၡဏာ ဆုိငး္ဘုတ္မ်ား၊ marking လိငုး္၏ည ႊနျ္ ပခ်ကအ္ရ ႏစွဆ္င့ေ္က ြ န့ညး္ျ ဖင့ ္ဘယ္ေက ြ 

့ရမည။္

 •  မးီပိ ြဳ င့ ္မးီေနေသာအခါ ညာမေက ြ ့ရပါ၊ မးီပိ ြဳ င့၊္ အမတွလ္က ၡဏာ ဆုိငး္ဘုတ္မ်ား အျ ခား ည ႊနၾ္ ကားမ ႈ မအွပ။

 •  ယာဥေ္မာငး္သူသည ္ဆက္သ ြယေ္ရး အမတ္ွလက ၡဏာ ဆုိငး္ဘတ္ုမ်ား၊ လမး္အမတ္ွအသားမ်ား၊ မးီပိ ြဳ င့ည္ ႊန္

ၾ ကားခ်က္မ်ားကိလုိုက္နာသင့ၿ္ ပးီ၊ ယာဥထိ္နး္၏ ည ႊနၾ္ ကားခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာရမည။္ 

 •  လုိငစ္င ္မပါပ ဲကားမေမာငး္ပါႏငွ့။္ ယာဥေ္မာငး္သူသည ္ထုိငဝ္မအ္စိးုရ အသိအမတ္ွျ ပဳ 

ယာဥေ္မာငး္လုိငစ္ငကုိ္ ကုိယ္န ဲမ့က ြာ ရ ွရိမည။္

 •  ေမာေ္တာဆုိ္ငက္ယ၊္ လ ွ်ပစ္စေ္မာေ္တာဆုိ္ငက္ယ္ ေမာငး္သူႏငွ့ ္အေနာက္တ ြငစ္းီ သူတုိငး္ ေဘးကငး္ဦးထုပ္ 

ေဆာငး္ရမည၊္ ျ ပစမ္ ႈက်ဴးလ ြနသူ္ အျ ပစေ္ပးခရံမည။္

 •  မိးုရ ြာ သုိ မ့ဟုတ္ ျ မဴက်ခ်နိတ္ ြင ္ေမာေ္တာဆုိ္ငက္ယ္ကုိ အရ ွနိျ္ ပငး္ မေမာငး္ပါႏငွ့၊္ အရိနွေ္လ ွ်ာ့ၿ ပးီ 

ျ ဖညး္ျ ဖညး္ေမာငး္ပါ။

 •  ေမာေ္တာဆုိ္ငက္ယ ္ေမာငး္ခ်နိတ္ ြင ္အေရ  ွက့ားႏငွ့ ္အခ်နိမ္ေရ ြးဘရိတ္အပုရ္န ္အက ြာအေဝး ရ ွရိမည။္

 •  ေတာငေ္ပၚလမး္ ေမာငး္ေသာအခါအရိနွေ္လ ွ်ာ့ၿ ပးီ ျ ဖညး္ျ ဖညး္ေမာငး္ပါ။

 •  ခ ြင့ျ္ ပဳခ်က္မရ ွပိ ဲယာဥမ္်ားကုိ ျ ပဳျ ပငမ္ ြမး္မံျ ခငး္ မျ ပဳရသည့အ္ျ ပင ္လမး္ေပၚတ ြင္  

ေႃမ ြလမိေ္ႃမ ြေကာက္ေမာငး္ျ ခငး္၊ ကားေမာငး္ယဥွၿ္ ပိဳငျ္ ခငး္၊ အားကစားဆုိငရ္ာမ်ား အစရ ွသိည့ ္အႏ 

ရၱာယ္ရ ွတိဲ ့အျ ပဳအမမူ်ား မျ ပဳရ။ 

 •  အရကေ္သာက္ၿ ပးီ မေမာငး္ရ။

 •  ေမာေ္တာဆုိ္ငက္ယ ္ေမာငး္ခ်နိတ္ ြငလ္က္ကုိငမ္ိဘုိုငး္ဖနုး္၊ က ြနျ္ ပဴတာ သုိ မ့ဟုတ ္အျ ခားအလားတူ 

function ရ ွေိသာ ပစ ၥညး္မ်ားျ ဖင့ ္ဖနုး္ေခၚျ ခငး္၊ ဖနုး္ေျ ပာျ ခငး္၊ ေဒတာကုိဆက္သ ြယ္ျ ခငး္ သိ ့ုမဟတ္ု 

ေဘးကငး္လုံျ ခံဳ ေမာွငး္ႏငွမ္ ႈကုိ အေႏာွက္အယက္ွ ျ ဖစေ္စေသာ အျ ပဳအမကုိူ တားျ မစသ္ည။္

 •  ေမာေ္တာဆုိ္ငက္ယ ္သည ္မးီရထားလမး္ေၾ ကာငး္မ်ား၊ တတံားမ်ား၊ ဥမငလ္ ႈဏိေ္ခါငး္တ ြငး္ႏငွ့္ 

ဘတူာရံဧုရိယာတ ြငး္ ေမာေ္တာယ္ဥ ္အတ ြက္ မဟုတ္ေသာ ေနရာတ ြင ္သ ြားလာျ ခငး္မျ ပဳရ။

ေနထိုင္ျခင္းအတြက္ အၾကံေပးမႈမ်ား
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အသစ္ေနထိုင္သူမ ်ား ႏိုင္ငံေတာ္တ ြင္းသိ ုမ့ဝင္ေရာက္မ ီအၾ ကံေပး လမ္းည ႊန ္လက္စ ြစဲာအုပ ္   ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနလူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာန



 •  不可在鐵路軌道或有關設備上堆積、放置或拋擲物品，
妨害行車安全。

 •  車輛「騎乘」前應顯示方向燈，注意前後左右有無障礙
或車輛行人，並應讓行進中之車輛行人優先通行。

 •  轉彎及變換車道前，應先顯示欲轉彎（變換車道）方向
之車輛前後左（右）邊方向燈，並應全程使用 (顯示至完
成轉彎及變換車道之行為 )。

 •  機車載客或載貨時，不得超載。

3. 行人

 •  行人應遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示，並服從
交通指揮人員之指揮。

 •  由於車輛係在道路右側行駛，因此行人穿越馬路前，應
仔細看有無來車，再行穿越。

 •  行人過馬路須走斑馬線、天橋或地下道。

 •   行人走路要靠右。

 •   行人不可以在鐵路路
線、橋樑、隧道內及站

區內非供行人通行之處

所通行。

 •  不可在鐵路軌道或有關
設備上堆積、放置或拋

擲物品，妨害行車安全。 行人過馬路需走斑馬線 
လမ္းသြားသူသည္ကားလမ္းကို ျမင္းက်ားမွ ကူးရမည္။

 •  မရီထားသံလမး္ သုိ မ့ဟုတ ္ဆက္စပေ္သာ ပစ ၥညး္ကိရိယာမ်ား အေပၚတ ြင ္အရာဝတ ၳဳမ်ားကုိ ပံုျ ခငး္၊ 

ထားျ ခငး္၊ ပစခ္်ျ ခငး္ စေသာ ယာဥသ္ ြားျ ခငး္ ေဘးကင ္းအဆးီအတားကုိ မျ ပဳရ။

 •  ယာဥက္ုိ္ 「ေမာငး္ႏငွစ္းီနငး္ျ ခငး္」 မျ ပဳမ ီလမး္ည ႊနမ္းီမ်ားကိ ုျ ပသသင့သ္ည၊္ အေရ  ွ ့အေနာက္ 

ဘယ္ ညာတ ြင္ အတားအဆီးမ်ား (သုိ ့) ယာဥ္ႏင့္ွ သ ြားလာသူမ်ား ရ ွမိရ ွကုိိ 

သတိထားရမညျ္ ဖစ္ၿ ပးီ၊ ယာဥအ္သ ြားအလာႏငွ့ ္လမး္ေလ ွ်ာက္သူမ်ားကုိ ဦးစားေပးသင့သ္ည။္ 

 •  လမး္ေၾ ကာငး္ေျ ပာငး္ျ ခငး္ႏငွ့ ္ေျ ပာငး္လဲျ ခငး္ မျ ပဳမ၊ီ ယာဥ၏္ အေရ  ွဘ့ယ္ဘက္ႏငွ့ ္(ညာဘက္) 

ေဘးဘက္မးီမ်ားကုိ မမိသိ ြားမည့ ္ဘကသုိ္  ့(လမး္ေၾ ကာငး္ေျ ပာငး္ျ ခငး္) ဦးတညေ္ဖာ္ျ ပရမည္ 

ျ ဖစသ္ည့အ္ျ ပင၊္ လမး္တစေ္လ ွ်ာက္လုံး အသုံးျ ပဳသင့သ္ည ္(အလညွ့ ္အေျ ပာငး္ႏငွ့္ 

လမး္ေၾ ကာငး္ေျ ပာငး္ရန ္ျ ပသျ ခငး္) ။

 •  ေမာေ္တာဆုိ္ငက္ယ္ျ ဖင့ ္အလ ြနအ္ကၽ ြ ံ လူတငျ္ ခငး္ (သုိ )့ ကုနတ္ငျ္ ခငး္ မျ ပဳရ။

၃. လမ္းသ ြားသူ

 •  လမ္းသ ြားသူသည္ ဆက္သ ြယ္ေရး အမတ္ွလက ၡဏာ ဆုိင္းဘုတ္မ်ား၊ လမ္းအမတ္ွအသားမ်ား၊ မီး

ပိ ြဳင့္ည ႊန္ၾ ကားခ ်က္မ ်ားကိုလိုက္နာသင့္ၿ ပီး၊ ယာဥ္ထိန္း၏ ည ႊန္ၾ ကားခ ်က္မ်ားကုိ 

လိုက္နာရမည္။

 •  ယာဥ္မ ်ားသည္ ယာဥ္လမ္း၏ ညာဘက္ျ ခမ္းမ ွ သ ြားလာသည္ျ ဖစ္၍၊ လမ္းသ ြားသူသည္ 

ကားလမ္းျ ဖတ္မကူးမီ၊ ကားအသ ြားလာ ရ ွမိရ ွကုိိ ေသခ်ာဂရုတစိုက္ ၾ ကည့္သင့္ ၿ ပီးမ ွ 

ကားလမ္းျ ဖတ္ကူးရမည္။

 •  လမ္းသ ြားသူသည္ကားလမ္းကူးေသာအခါ ျ မင္းက်ား၊ ဂုံးေက်ာ္တံတား သုိ ့မဟုတ္ 

ေျ မေအာက္ဥမင္မ ွ ကူးရမည္။

 •  လမ္းသ ြားသူသည္ ညာဘက္ကပ္၍ လမ္းေလ ွ်ာက္ရမည္။

 •  လမ္းသ ြားသူသည္ မီရထားလမ္း၊ တံတား၊ ဥမင္လ ႈဏိ္ေခါင္းႏငွ့္ ဘူတာရံုဧရိယာတ ြင္းလမ္းသ ြား

သူအတ ြက္ မဟုတ္ေသာ ေနရာတ ြင္ သ ြားလာျ ခင္းမျ ပဳရ။

 •  မီရထားသံလမ္း သုိ ့မဟုတ္ ဆက္စပ္ေသာ ပစ ၥည္းကိရိယာမ်ား အေပၚတ ြင္ အရာဝတ ၳဳမ ်ားကုိ 

ပံုျ ခင္း၊ ထားျ ခင္း၊ ပစ္ခ ်ျ ခင္း စေသာ ယာဥ္သ ြားျ ခင္း ေဘးကင္ းအဆီးအတားကို မျ ပဳရ။

ေနထိုင္ျခင္းအတြက္ အၾကံေပးမႈမ်ား
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